
 

 الكتاب : المصابيح في السيرة

المؤلف : اإلمام السيد المسند أبو العباس الحسني أحمد بن إبراهيم 

 هـ353بن الحسن بن إبراهيم المتوفى سنت 

 ا٤بصابيح
 ىػ 353  تأليف: اإلماـ السيد أبو العباس أٞبد بن إبراىيم عليو السبلـ

  

 شكر كتقدير
كسلم : ))من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(( كُب لفظ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

عن أيب سعيد ا٣بدرم ))من ٓب يشكر الناس ٓب يشكر اهلل(( كُب لفظ: ))ال يشكر اهلل من 
 ال يشكر الناس((.

 كقاؿ كلثـو بن عمر العتايب ُب أبيات لو:
 فلو كاف يستغِب عن الشكر سيده .... لعزة ملك أك علو مكافً 

 عباد بشكره .... فقاؿ اشكركا ٕب أيها الثقبلفً ٤با أمر اهلل ال
 كقاؿ آخر:

 فمن شكر ا٤بعركؼ يومان فقد أتى .... أخا العرؼ من حسن ا٤بكافاة من علً 
كانطبلقان من كل ذلك أتقدـ ٖبالص شكرم، كفائق تقديرم، كٝبيل عرفا٘ب إٔب الوالد 

ن بن ٧بمد بن منصور العبلمة شيخ اإلسبلـ ك٦بتهد العصر باليمن ا٤بيموف: ٦بد الدي
ا٤بؤيدم على ما تفضل بو من التقدٙب كالتعريف بالكتاب كمؤلفو، سائبلن اهلل عز كجل أف 
ٯبعل ذلك ُب ميزاف حسناتو، كأف ينفع بعلومو األناـ، كأف يغفر لو كلوالديو كللمؤمنْب. 

 آمْب.
صبلح ا٥بادم،  كىو أيضان للوالد : العبلمة عبد الرٞبن بن حسْب شاٙب، كالعبلمة ٧بمد بن



كلؤلساتذة ٧بمد بن ٧بمد فليتو، كعلي بن ٦بد الدين بن ٧بمد ا٤بؤيدم، كعبد الرٞبن بن 
٧بمد مشس الدين، كإبراىيم كإ٠باعيل ابِب ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدم، كالذين 

قاموا ٗبقابلة الكتاب كتصحيح النص من األخطاء ا٤بطبعية، كل ذلك قبل الدراستو 
 يق، فجزاىم اهلل عِب خّب ا١بزاء، كجعل ذلك ُب ميزاف حسناهتم.كالتحق

 عبد اهلل بن عبد اهلل بن أٞبد ا٢بوثي
 كفقو اهلل تعأب آمْب

 تقدٙب شيخ اإلسبلـ ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدم.
ٗبىا  ا٢بمد هلل ا٤بنزؿ ُب أفصح بياف كأكضح برىاف: ?٫بىٍني نػىقيصُّ عىلىٍيكى أىٍحسىنى اٍلقىصىصً 

ا اٍلقيٍرآفى?]يوسف:  يػٍنىا إًلىٍيكى ىىذى [، كالصبلة كالسبلـ على إماـ ا٤برسلْب كخاًب النبيْب 3أىٍكحى
رٞبتو للعا٤بْب، كحجتو على ا٣بلق أٝبعْب، أيب القاسم رسوؿ اهلل كصفوة اهلل، ٧بمد بن عبد 

هم معو ُب اهلل بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم، كعلى آلو عَبتو الذين اختصهم بالصبلة علي
الصبلة كحـر عليهم كما حـر عليو الزكاة، كجعل أجر رسالتو ا٤بودة لذم قرباه، كأذىب 

عنهم الرجس كطهرىم تطهّبان، كأباهنم تبيانان كاضحان منّبان حْب مد عليهم كساءه، كقرهنم 
 ُب كجوب التمسك ّٔم ُب خرب الثقلْب ا٤بعلـو بكتاب اهلل:

 .. ثقبلف للثقلْب نص ٧بمدكالقوؿ كالقرآف فاعرؼ قدرىم ..
 ك٥بم فضائل لست أحصي عدىا .... من راـ عد الشهب ٓب تتعدد

ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء كاهلل كاسع عليهم، كرضواف اهلل على صحابتو األبرار من 
 ا٤بهاجرين كاألنصار كالتابعْب ٥بم بإحساف إٔب يـو الدين كبعد:

لعباس أٞبد بن إبراىيم بن ا٢بسن بن إبراىيم بن فهذا كتاب ا٤بصابيح للسيد اإلماـ أيب ا
 اإلماـ ٧بمد بن سليماف بن داككد بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب.

العآب ا٢بافظ ا٢بجة شيخ األئمة، ككارث ا٢بكمة، ربا٘ب آؿ الرسوؿ، كإماـ ا٤بعقوؿ 
٤بصابيح إٔب كا٤بنقوؿ، مؤلف النصوص، كشارح ا٤بنتخب كاألحكاـ، كقد بلغ ُب كتابو ا



اإلماـ ٰبٓب بن زيد بن علي عليهم السبلـ ، كعاقو نزكؿ ا٢بماـ عن بلوغ ا٤براـ، كقد كاف 
رسم فيها أ٠باء األئمة الذين أراد ذكرىم إٔب الناصر ا٢بسن بن علي األطركش، فأٛبها على 

 كفق ترتيبو تلميذه الشيخ العبلمة علي بن ببلؿ.

لذم أيخذت عنو علـو آؿ ٧بمد، كأخذ ىو كاإلماـ كىذا السيد اإلماـ أبو العباس ىو ا
ا٤بؤيد باهلل كاإلماـ أبو طالب عن اإلماـ ا٥بادم عماد اإلسبلـ ناشر علـو آبائو الكراـ ُب 

ا١بيل كالديلم كسائر جهات العجم ٰبٓب بن اإلماـ ا٤برتضى لدين اهلل ٧بمد بن اإلماـ 
ٰبٓب بن ا٤برتضى عن عمو الناصر عن ا٥بادم إٔب ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم، كأخذ 

 كالده ا٥بادم إٔب ا٢بق، كىذه إحدل الطرؽ عن ا٥بادم.
 كالثانية عن اإلماـ ا٤برتضى عن أبيو يركيها اإلماـ أٞبد بن سليماف بسنده إٔب ا٤برتضى.

كالثالثة يركيها أبو العباس ا٢بسِب عن السيد اإلماـ ا٤بعمر ا٤بعاصر للهادم كالناصر الراكم 
ما علي بن العباس بن إبراىيم بن علي بن عبد الرٞبن بن القاسم بن ا٢بسن بن زيد بن عنه

 ا٢بسن السبط عليهم السبلـ ، عن اإلماـ ا٥بادم إٔب ا٢بق.
ككثّبان ما يركم ا٤بؤيد باهلل عن أيب العباس، كىو شيخ ا٤بؤيد باهلل كأخيو الناطق با٢بق، كقد 

ـ أك الرضاعة، فإف أمهما من كلد ا٢بسْب كىو يطلق أنو خاؿ اإلمامْب، كلعلو من األ
 حسِب.

 توُب عليو السبلـ سنة ثبلث كٟبسْب كثبلٜبائو.
كنظران ألٮبية الكتاب فقد هتيأ طبعو ليعم نفعو إف شاء اهلل تعأب، كقد أذنت للولد العبلمة 

ٔب حرسو اهلل تعا -األكحد فخر الدين كاإلسبلـ عبد اهلل بن عبد اهلل بن أٞبد ا٢بوثي 
بدراسة كٙبقيق الكتاب، كما أجزتو أف يركيو عِب كٝبيع ما صح لو عِب من  -كتواله

مركياتنا كمؤلفاتنا حسب ما حررتو ُب ا١بامعة ا٤بهمة كلوامع األنوار كشرح الزلف من ركاية 
 كدراية.



كقد ٝبعت ٕبمد اهلل ُب كتاب التحف شرح الزلف من األئمة، كٙبقيق أنسأّم، 
قائمْب من أىل البيت ُب ا٢برمْب، كالعراؽ، كاليمن، كا١بيل، كالديلم، كاستكماؿ عدد ال

كسائر أقطار األرض، ك٤بعان من أخبارىم، كطرفان من كراماهتم، كمؤلفاهتم، كأكالدىم، كأعياف 
علماء األمة، ما ال يوجد ُب غّبىا من الكتب ا٤بطوالت كا٤بختصرات، كقد قصدنا التقرب 

ن الفوائد ا٤بهمة، كبياف أحواؿ ىؤالء األئمة، كالقياـ ببعض إٔب اهلل بتحصيل ا٤بمكن م
كاجب حقوقهم، كاإلنتفاع ٤بن كقف عليها من صاّب ا٤بؤمنْب كثر اهلل سوادىم، كقد كقع 
التثبت كالتحرم كإمعاف النظر ُب تدريج األ٠باء الشريفة، كأخذىا من كتب أىل البيت 

 الصحيحة.

 عن ٞبلتو كأربابو ال معرفة للعلم كأبوابو إال بالكشف
كاعلم أيها األخ كفقنا اهلل، كإياؾ أنو قد تساىل أىل ىذا العصر، كاغفلوا البحث كالنظر، 
كٓب يعلموا أنو ال معرفة للعلم كأبوابو إال بالكشف عن ٞبلتو كأربابو، كأنو لوال معرفة اآلثار 

من ا٤بلحد، كال الصادؽ  الٍب أنفق فيها العلماء األعبلـ نفائس األعمار ٤با ٛبيز لنا ا٤بوحد
من الكاذب، ك٤با عرؼ ٞبلة السنة الشريفة رفع اهلل أحكامها، كأنار أعبلمها، كال نسدت 

على ا٤بكلف أبواب دينو الٍب كلفو اهلل معرفتها، كالعلم دين فانظركا من تأخذكف دينكم 
بن عنو، فؤلجل ىذا كجب البحث، كال يكفيك أف تعرؼ مثبلن الباقر كالصادؽ، كزيد 

علي، كا٥بادم، كالناصر، كاألئمة األربعة كأمثا٥بم الذين عرفاهنم كالشمس، الشك فيو كال 
لبس فيو، بل ال بد من معرفة سائر األئمة كا٤بقتصدين، كا٤بتحملْب للعلم، كالبحث عن 

إٝباعاهتم التباع سبيلهم، كسلوؾ هنجهم، كمعرفة أرباب العدالة، كضدىا من النقلة، سواء  
 لب األىلية أك مظنة التهمة.كنت ترل س

فإف قلت كما قاؿ اإلماـ ا٤بهدم أٞبد بن ٰبٓب ا٤برتضى: اإلرساؿ أسقطو، كإنكار قبو٥بم 
 إياه سفسطو؟

قيل لو: ذاؾ فيما كاف مرسبلن، لكن ال بد من معرفة ا٤برسل، كحفظو كثقتو، ككونو ال يرسل 



جهل ىذا الفن إٔب ذلك، كال إال عن عدؿ، مع اتفاؽ ا٤بذىب ُب العدالة، كال طريق ٤بن 
إٔب معرفة نزكؿ األحكاـ، كأسباب النزكؿ، كما يتعلق ّٔما من التمييز بْب الناسخ 

كا٤بنسوخ، كا٣باص كالعاـ، كغّب ذلك من طرؽ األحكاـ، فلم يكن أكثر ا٣ببلؼ ُب 
 االجتهاديات إال ٥بذا.

الركايات، كالركاة، ٗبا  كقد تكلم أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب عليو السبلـ ُب أحواؿ
 يرشد األمة إٔب سبيل النجاة.

أما اإلرساؿ فمذىب أىل البيت كمن تابعهم أنو إذا صح ٥بم ا٢بديث ككثقوا بطرقو أرسلوه 
 ُب كثّب من الركايات ُب ا٤بؤلفات ا٤بختصرات.

ا٣برب: قاؿ اإلماـ ا٤بنصور باهلل عبد اهلل بن ٞبزة ُب سياؽ ا٤براسيل بعد أف فصل أقساـ 
فمذىبنا أف ذلك ٯبوز، كال نعلم خبلفان بْب العَبة عليهم السبلـ ، كمن قاؿ بقو٥بم، كىو 

مذىب أيب حنيفة، كأصحابو، كمالك، كا٤بتكلمْب، ببل خبلؼ ُب ذلك بْب من ذكرنا، إال 
ما ٰبكي عن عيسى بن أباف، فإنو قاؿ: تقبل مراسيل الصحابة كالتابعْب كتابعي التابعْب، 

ؿ عن درجتهم ٓب تقبل مراسيلو إال أف يكوف إمامان إٔب أف قاؿ: كخالف ُب ذلك كمن نز 
الذين يتسموف بأصحاب ا٢بديث، كالظاىرية، كقد نسب ذلك إٔب الشافعي، كتعليلو ىذه 

 ا٤بقالة يقضي بأنو ٯبوز قبوؿ ا٤براسيل، لكن ال على اإلطبلؽ.
لعلة الٍب أكجبت قبوؿ مسند الراكم قاؿ عليو السبلـ: الدليل على صحة ما ذىبنا إليو أف ا

ىي قائمة ُب مرسلو، كىي العدالة كالضبط، إٔب أف قاؿ: كالذم يدؿ على صحة ما ذىبنا 
 إليو أف الصحابة اتفقوا على العمل با٤براسيل اتفاقهم على العمل با٤بسانيد.

األمّب،  قلت: كىذه حجة الزمة بينو كقائمة، قاؿ السيد العبلمة البدر ٧بمد ابن إ٠باعيل
ا٤بتوَب سنة اثنْب كٜبانْب كمائة كألف، صاحب: سبل السبلـ، كالركضة، كالعدة، كغّبىا، 
جوابان على السيوطي ٤با تكلم على ركاية فيها اإلرساؿ ما لفظو: قلت ال يضر ذلك فإنو 

من قسم ا٤برسل الذم أٝبع السلف على قبولو، كما ذكر العبلمة ٧بمد بن إبراىيم الوزير، 



عبلمة الكبّب ٧بمد بن جرير، كقاؿ إنو إٝباع السلف، كٓب يظهر ا٣ببلؼ إال بعد عن ال
 ا٤بائتْب، ذكر ذلك ُب شرح التحفة العلوية.

 ال ٜبرة ألم قوؿ كعمل ال يقصد ّٔما مطابقة أكامر اهلل كنواىيو
بدأ كاعلم أيها األخ أمدنا اهلل كإياؾ بتأييده، كبصرنا بألطافو كتسديده، أف من تفكر ُب ا٤ب

كا٤بعاد، كنظر بعْب التحقيق إٔب ما تنتهي إليو أحواؿ العباد، يعلم علمان ال ريب فيو أنو ال 
طائل كال ٜبرة ألم قوؿ كعمل ال يقصد ّٔما مطابقة أكامر اهلل كنواىيو، كموافقة مراده من 

و عباده كمراضيو، كما يضطر إليو فلو حكم الضركرة، كذلك ألف ا٤بعلـو الذم ال يَبدد في
عاقل، أنو ال بقاء ٥بذه الدار، كال ١بميع ما فيها كالقرار، كإ٭با ىي ظل زائل، كسناد مائل، 

 كغركر حائل، كهلل القائل:
 منافسة الفٌب فيما يزكؿ .... على نقصاف ٮبتو دليل

 ك٨بتار القليل أقل منو .... ككل فوائد الدنيا قليل
 فكيف كبعد ذلك دار غّب ىذا الدار:

 ٩بن ناؿ بغيتو .... من ا٢براـ كيبقى اإلٍب كالعار تفُب اللذاذة
 تبقى مغبة سوء ُب عواقبها .... ال خّب ُب لذة من بعدىا النار

كلن يعرب عنها معرب أبلغ ٩با عرب كحذر ربنا الذم أحاط بكل شيء علمان، ٫بو قولو تعأب: 
نػٍ  [ كلوال ما 33يىا كىال يػىغيرَّنَّكيٍم بًاللًَّو اٍلغىريكري?]لقماف: ?ًإفَّ كىٍعدى اللًَّو حىقّّ فىبل تػىغيرَّنَّكيمي ا٢بٍىيىاةي الدُّ

أراد اهلل ّٔا من إقامة حجتو، كإبانة حكمتو لقضائو العدؿ كحكمو الفصل أف ال يثيب كال 
يعاقب على ٦برد العلم منو سبحانو، كإ٭با ٯبازم جل كعبل على األعماؿ بعد التمكْب، 

، قاؿ تعأب: ?اٍعمىليوا مىا ًشٍئتيٍم إًنَّوي ٗبىا تػىٍعمىليوفى كاالختيار، كاإلعذار، كاإلنذار
 [.40بىًصّبه?]فصلت:

يٍػنى  يعنا بىًصّبنا، إًنَّا ىىدى اهي كقاؿ تعأب: ?ًإنَّا خىلىٍقنىا اإًلنسىافى ًمٍن نيٍطفىةو أىٍمشىاجو نػىٍبتىًليًو فىجىعىٍلنىاهي ٠بًى
ا فيجيورىىىا 3، 2]الدىر:السًَّبيلى ًإمَّا شىاًكرنا كىًإمَّا كىفيورنا? ا، فىأى٥ٍبىمىهى [، ?كىنػىٍفسو كىمىا سىوَّاىى



ٍيًن?]البلد:8، 7كىتػىٍقوىاىىا?]الشمس: يٍػنىاهي النٍَّجدى [ كألجل ىذا مثل ٥بم أمره 10[، ?كىىىدى
وى تعأب باالبتبلء، كاالختبار، كىو العليم ا٣ببّب، قاؿ تعأب: ?تػىبىارىؾى الًَّذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىىي 
، الًَّذم خىلىقى اٍلمىٍوتى كىا٢بٍىيىاةى لًيىبػٍليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن كىىيوى اٍلعىزًيزي   عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره

[، لوال ما قضتو ا٢بكمة الربانية لكاف إٯبادىا كٝبيع ما فيها كا٢باؿ 2، 1اٍلغىفيور?]ا٤بلك:
، ك٥بذا قاؿ جل سلطانو، كتعأب عن كل شأف ىذه عبثان كلعبان، كعناء على أىلها كتعبان 

نىا الى تػيٍرجىعيوفى?]ا٤بؤمنوف:  [، فتعأب اهلل 115شأنو: ?أىفىحىًسٍبتيٍم أى٭بَّىا خىلىٍقنىاكيٍم عىبىثنا كىأىنَّكيٍم إًلىيػٍ
نػىهيمى  ا ا٤بلك ا٢بق ال إلو إال ىو رب العرش الكرٙب: ?كىمىا خىلىٍقنىا السَّمىاءى كىاألىٍرضى كىمىا بػىيػٍ

نَّا ًإٍف كينَّا فىاًعًلْبى?]األنبياء: ٍونا الٚبَّىٍذنىاهي ًمٍن لىدي [، ?كىمىا 17، 16الًعًبْبى، لىٍو أىرىٍدنىا أىٍف نػىتًَّخذى ٥بى
نػىهيمىا الًعًبْبى، مىا خىلىٍقنىاٮبيىا ًإالَّ بًا٢بٍىقّْ كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم الى   خىلىٍقنىا السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضى كىمىا بػىيػٍ

[ كلكنو جل شأنو كعبل على كل سلطاف سلطانو رتب عليها 39، 38يػىٍعلىميوفى?]الدخاف:
دارين دائمْب، ال زكاؿ ٥بما كال انقطاع، كال نفاذ ٤با فيهما كال ارتفاع، إما نعيمان كملكان ال 

يبلى، كإما عذابان كٞبيمان ال يفُب، نعوذ برٞبتو من عذابو، كنرجوه ٗبغفرتو حسن ثوابو، 
ق كاهلل ا٤بعبود بكل عاقل أف يرتاد لنفسو طريق النجاة، كٯبتنب كل ما يقطعو عما فيح

 أراده بو مواله، كإذا نظر علم أف الضبلؿ ٓب يكن ُب ىذه األمة، كاألمم

ا٣بالية إال من طريق اتباع ا٥بول، كىو األصل ُب اإلعراض عن ا٢بق، كالركوف إٔب الدنيا، 
اء، كاألسبلؼ، قاؿ اهلل تعأب لرسولو داكد صلوات اهلل ك٦بانبة اإلنصاؼ، كمطاكعة الكرب 

ًبيًل اللًَّو?]ص:  [، كقاؿ تعأب: ?فىًإٍف ٓبٍى يىٍستىًجيبيوا 26عليو: ?كىالى تػىتًَّبًع ا٥ٍبىوىل فػىييًضلَّكى عىٍن سى
ًبغىٍّبً ىيدنل ًمنى اللًَّو ًإفَّ اللَّوى ال لىكى فىاٍعلىٍم أى٭بَّىا يػىتًَّبعيوفى أىٍىوىاءىىيٍم كىمىٍن أىضىلُّ ٩بًَّن اتػَّبىعى ىىوىاهي 

نٍػيىا، فىًإفَّ ا١بٍىًحيمى 50يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمْبى?]القصص: [، ?فىأىمَّا مىٍن طىغىى، كىآثػىرى ا٢بٍىيىاةى الدُّ
ـى رىبًّْو كىنػىهىى النػٍَّفسى عىًن ا٥ٍبىوىل، فىًإفَّ ا ١بٍىنَّةى ًىيى ًىيى اٍلمىٍأكىل، كىأىمَّا مىٍن خىاؼى مىقىا

 [.41-37اٍلمىٍأكىل?]النازعات:
كقاؿ جل ا٠بو: ?كىقىاليوا لىٍو شىاءى الرٍَّٞبني مىا عىبىٍدنىاىيٍم مىا ٥بىيٍم ًبذىًلكى ًمٍن ًعٍلمو ًإٍف ىيٍم ًإاٌل 



نىاىيٍم ًكتىابنا ًمٍن قػىٍبًلًو فػىهيٍم ًبًو ميٍستىٍمًسكيوفى، بىٍل قىاليوا ًإنَّ  ا كىجىٍدنىا آبىاءىنىا عىلىى ٱبىٍريصيوفى، أىـٍ آتػىيػٍ
 [.22-20أيمَّةو كىًإنَّا عىلىى آثىارًًىٍم ميٍهتىديكفى?]الزخرؼ:

كاعلم أف اهلل جل جبللو ٓب يرتض لعباده كما علمت إال دينان قوٲبان، كصراطان مستقيمان، 
ا ًصرىاًطي ميٍستىقً  يمنا فىاتًَّبعيوهي كسبيبلن كاحدان كطريقان قاسطان، ككفى بقولو عز كجل: ?كىأىفَّ ىىذى

ًبيًلًو ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم ًبًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى?]األنعاـ:  [، 153كىالى تػىتًَّبعيوا السُّبيلى فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىٍن سى
كهنى أشد النهي عن التفرؽ ّٔذه اآلية، كأمثا٥با من الكتاب العزيز، كعن القوؿ عليو 

يًن مىا كىصَّى ًبًو سبحانو بغّب علم، كا١بداؿ بالباط ل، قاؿ ذك ا١ببلؿ: ?شىرىعى لىكيٍم ًمنى الدّْ
نىا إًلىٍيكى كىمىا كىصَّيٍػنىا ًبًو إًبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى أىٍف أىًقيميوا الدّْينى كىالى تػىتػى  يػٍ ا كىالًَّذم أىٍكحى فىرَّقيوا نيوحن

 [.13ًفيًو?]الشورل:

 افَباؽ األمة
االفَباؽ ُب الدين، كأحاديث افَباؽ األمة يصدقها الواقع،  ىذا كقد كقع علم قطعان كقوع

ًلكى خىلىقىهيٍم?]ىود: ، 118كقد قاؿ تعأب: ?كىال يػىزىاليوفى ٨بيٍتىًلًفْبى، ًإالَّ مىٍن رىًحمى رىبُّكى كىًلذى
[ قاؿ ٪بم آؿ الرسوؿ القاسم بن إبراىيم صلوات اهلل عليهم ُب تفسّبه: قاؿ اهلل: 119

ألف االختبلؼ ال يزاؿ أبدان بْب احملقْب كا٤ببطلْب، كىو خرب من اهلل تعأب عما  ?٨بيٍتىًلًفْبى?
يكوف، كأهنم لن يزالوا ٨بتلفْب فيما يستأنفوف، فاالختبلؼ منهم كفيهم، كلذلك نسبو اهلل 

 إليهم.
?: يريد ا٤بؤمنْب فإهنم ُب دينهم متآلفوف غّب ٨بتلفْب، كق ولو كقولو: ?ًإالَّ مىٍن رىًحمى رىبُّكى

ًلكى خىلىقىهيٍم? يقوؿ سبحانو: للميٍكنة ٩با ٯبب بو الثواب كالعقاب من  تبارؾ كتعأب: ?كىًلذى
السيئة كا٢بسنة، كلوال خلقو ٥بم كذلك كعلى ما فطرىم من ذلك ٤با اختلفوا ُب شيء، ك٤با 

 نزؿ عليهم أمر كال هني، ك٤با كاف فيهم مسيء، كال ٧بسن، كال كافر، كال مؤمن... إْب.
كبلـ حفيده ا٥بادم إٔب ا٢بق مثل كبلمو عليهما السبلـ، كٗبعُب ما ذكراه فسر اآلية ك 

صاحب الكشاؼ، كقد قابلت عباراتو ُب تفسّبه لآليات فوجدتو كثّب ا٤ببلءمة لكبلـ من 



سبقو من األئمة عليهم السبلـ ، ال سيما ُب ٚبريج اآليات القرآنية على ا٤بعا٘ب البيانية، 
تمد على تفسّب ا٢باكم ا١بشمي التهذيب، كطريقة ا٢باكم رضي اهلل كأصل ذلك أنو مع

 عنو ُب اإلقتداء ٗبنارىم، كاالىتداء بأنوارىم معلومة، كىذا عارض.

قد خاض بعض أئمتنا ا٤بتأخركف كغّبىم ُب تعداد الفرؽ الثبلث كالسبعْب، منهم: اإلماـ 
هاج، كما أحسن ما قالو إماـ ٰبٓب، كاإلماـ ا٤بهدم عليهما السبلـ، كالقرشي صاحب ا٤بن

التحقيق اإلماـ عز الدين بن ا٢بسن عليو السبلـ ُب ا٤بعراج ما نصو: أقوؿ كباهلل التوفيق: 
أما تعيْب الثبلث كالسبعْب فمما ال ينبغي أف ٰباكلو أحد منا إال بتوقيف، فإنو ال ٲبكن 

لطريق إليها حاصلة إٔب آخر  القطع بو كبت االعتقاد. إٔب قولو، كأما معرفة الفرقة الناجية فا
 كبلمو.

كقد علمت أف دين اهلل ال يكوف تابعان لؤلىواء: ?كىلىًو اتػَّبىعى ا٢بٍىقُّ أىٍىوىاءىىيٍم لىفىسىدىًت 
?]ا٤بؤمنْب: اذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقّْ ًإالَّ الضَّبلىؿي فىأىنَّا 71السَّمىاكىاتي كىاألىٍرضي [، ?فىمى

ٍ يىٍأذىٍف ًبًو اللَّوي?]الشورل:[، ?شىرىعيوا ٥بىي 32تيٍصرىفيوفى?]يونس: يًن مىا ٓبى [، نعم كقد 21ٍم ًمنى الدّْ
 صار كل فريق يدعي أف ا٢بق معو، كالنجاة ٤بن اتبعو:
 ككل يدعي كصبلن لليلى .... كليلى ال تقر ٥بم بوصل

إال أف نابغة ٩بن ال مباالة عندىم بالدين، ك٨بالفة العقل، كالكتاب ا٤ببْب، ذىبوا إٔب 
تصويب ٝبيع الناظرين، كأغلب ىذه الفئة ليس ٥با مأرب إال مساعدة أىل السياسة، 

كالتأليف للمفَبقْب، كلقد ٝبعوا بْب الضبلالت، كقالوا ٔبميع ا١بهاالت، أما علموا أف اهلل 
اكمْب، كأنو ٰبكم ال معقب ٢بكمو، كأنو ال ىوادة عنده ألحد من سبحانو أحكم ا٢ب

خلقو، كأهنا ال تزيد طاعتهم كاجتماعهم ُب ملكو، كال ينقص تفرقهم كعصياهنم من 
ا النَّاسي أىنٍػتيمي اٍلفيقىرىاءي ًإٔبى اللًَّو كىاللَّوي ىيوى اٍلغىًِبُّ ا٢بٍىًميدي?]فاطر: [، كقد 15سلطانو: ?يىاأىيػُّهى

ا أيًمٍرتى كىمىٍن  خاطب سيد رسلو صلى اهلل عليو كآلو كسلم بقولو عز كجل: ?فىاٍستىًقٍم كىمى
نيوا ًإٔبى الًَّذينى ظىلىميوا فػىتىمىسَّكيمي النَّ  اري كىمىا تىابى مىعىكى كىالى تىٍطغىٍوا ًإنَّوي ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه ، كىالى تػىرٍكى



[ مع أنو صلى اهلل عليو 113، 112يىاءى ٍبيَّ الى تينصىريكفى?]ىود:لىكيٍم ًمٍن ديكًف اللًَّو ًمٍن أىٍكلً 
كآلو كسلم كمن معو من أىل بدر، فتدبر كاعترب إف كنت من ذكم االعتبار، فإذا أحطت 
علمان بذلك، كعقلت عن اهلل كعن رسولو ما ألزمك ُب تلك ا٤بسالك، علمت أنو يتحتم 

ا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىكيونيوا عليك عرفاف ا٢بق كاتباعو، كمواالة أىلو كا لكوف معهم، ?يىاأىيػُّهى
[، كمفارقة الباطل كأتباعو، كمباينتهم ?كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي 119مىعى الصَّاًدًقْبى?]التوبة:

دي قػىٍومنا يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآل51ًمنػٍهيٍم?]ا٤بائدة: ادَّ اللَّوى كىرىسيولىوي [، ?الى ٘بًى ًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حى
انيوا آبىاءىىيٍم أىٍك أىبٍػنىاءىىيٍم أىٍك ًإٍخوىانػىهيٍم أىٍك عىًشّبىتػىهيٍم?]آّادلة: ا الًَّذينى آمىنيوا 22كىلىٍو كى [، ?يىاأىيػُّهى

[ ُب آيات تتلى، 1وىدًَّة?]ا٤بمتحنة:ال تػىتًَّخذيكا عىديكّْم كىعىديكَّكيٍم أىٍكلًيىاءى تػيٍلقيوفى إًلىٍيًهٍم بًاٍلمى 
 كأخبار ٛبلى، كلن تتمكن من

معرفة ا٢بق، كأىلو إال باالعتماد على حجج اهلل الواضحة، كبراىينو البينة البلئحة، الٍب 
ىدم ا٣بلق ّٔا إٔب ا٢بق، غّب معرج على ىول كال ملتفت إٔب جداؿ، كال مراء، كال مباؿ 

اءى لًلًَّو كىلىٍو ٗبذىب كال ٧باـ عن منصب، ?يىاأى  ا الًَّذينى آمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمْبى بًاٍلًقٍسًط شيهىدى يػُّهى
ٍيًن كىاألىقٍػرىًبْبى?]النساء: [، كقد ٠بعت اهلل ينعي على ا٤بتخذين 135عىلىى أىنفيًسكيٍم أىًك اٍلوىاًلدى

عضهم أحبارىم كرىباهنم أربابان من دكف اهلل، كما حكى من تربم بعضهم من بعض، كلعن ب
بعضان، كتقطع األسباب عندىم رؤية العذاب، كال يركعنك احتداـ الباطل ككثرة أىلو، كال 

يوحشنك اىتضاـ ا٢بق كقلة حزبو، فإف ربك جٌل شأنو يقوؿ: ?كىمىا أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو 
ٍف تيًطٍع [، ?كىإً 13[، ?كىقىًليله ًمٍن ًعبىاًدم الشَّكيوري?]سبأ:103حىرىٍصتى ٗبيٍؤًمًنْبى?]يوسف:

ًبيًل اللًَّو ًإٍف يػىتًَّبعيوفى ًإالَّ الظَّنَّ كىًإٍف ىيٍم ًإالَّ  ٍرًض ييًضلُّوؾى عىٍن سى َى أىٍكثػىرى مىٍن ُب األى
 [.116ٱبىٍريصيوفى?]األنعاـ:

أف الدعاكل مشَبكة بْب ٝبيع الفرؽ، ككلهم يدعي أنو أكٔب  -كما أسلفت لك   -كاعلم 
وا الطاعة، كأىل السنة، كا١بماعة، كمن ا٤بعلـو أنو ال يقبل با٢بق، كأف سادتو ككرباءه أكل

 قوؿ إالبربىاف كما كضح بو البياف من أدلة األلباب، ك٧بكم السنة كالكتاب.



كقد علم اهلل تعأب كىو بكل شيئ عليم أنا ٓب ننب ما أمرنا كلو إال على اإلنصاؼ، 
اللًَّو الًٍَّب فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍهىا الى تػىٍبًديلى كالتسليم ٢بكم الرب ا١بليل، ٗبقتضى الدليل: ?ًفٍطرىةى 

:  [.٣30ًبىٍلًق?]الرـك

كأقوؿ: قسمان باهلل العلي الكبّب، قسمان يعلم صدقو العليم ا٣ببّب أال غرض كال ىول لنا غّب 
النزكؿ عند حكم اهلل، كالوقوؼ على مقتضى أمره، كأنالو علمنا ا٢بق ُب جانب أقصى 

عجمي أك قرشي أك حبشي لقبلناه منو، كتقبلناه عنو، ك٤با أنفنا من  ا٣بلق من عريب أك
اتباعو، كلكنا من أعوانو عليو كأتباعو، فليقل الناظر ماشاء كاليراقب إال ربو، كال ٱبشى إال 

 ذنبو فا٢بكم اهلل كا٤بوعد القيامة، كإٔب اهلل ترجع األمور.

 الفرقة الناجية
لنفسو، الباحث ُب كتاب ربو كسنة نبيو، إذا أخلصت  ىذا كأنت أيها الناظر لدينو الناصح

النظر ُب الدليل، ك٧بضت الفكر ٤بعرفة السبيل، كاقتفيت حجج اهلل كبيناتو، كاىتديت 
ّٔدل اهلل كنّب آياتو، علمت اهنا ٓب تقم الشهادة العادلة من كتاب رب العا٤بْب، كسنة 

التعيْب، كال لفرقة معلومة من ا٤بسلمْب الرسوؿ األمْب، بإٝباع ٝبيع ا٤بختلفْب، لطائفة على 
إال ألىل بيت رسوؿ اهلل، كعَبتو ككرثتو صلوات اهلل عليو، فقد علم ُب حقهم ماكضحت 
بو ا٢بجة على ذكم األبصار، كاشتهر اشتهار الشمس رابعة النهار، كامتؤلت بو دكاكين 

ين، كأخرج اهلل بو ا٢بق اإلسبلـ، كشهد بو ا٣باص كالعاـ من األناـ كنطقت بو ألسنة ا٤بعاند
من أفواه ا١باحدين، إلقامة حجتو، كإبانة ٧بجتو، على كافة بريتو: ?لًيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىٍن 

 [.42بػىيػّْنىةو كىٰبىٍيىا مىٍن حىيَّ عىٍن بػىيػّْنىةو كىًإفَّ اللَّوى لىسىًميعه عىًليمه?]األنفاؿ:
من ذلك الفلق النوار، كاللج الزخار كنشّب بإعانة اهلل كتسديده إٔب طرؼ يسّب، ٩با سطع 

على سبيل االختصار، مع تضمن ذلك ا٤بقصد األىم حل األسئلة الواردة على االستدالؿ 
ٖبصوص آية التطهّب، كبعمـو إٝباع آؿ ٧بمد عليهم الصبلة كالسبلـ، كبعضها نذكره كإف  

ن ا٢بسن ُب كاف قد أجيب عنو، كالذم قد تكلم فيو اإلماـ الناصر األخّب عبد اهلل ب



األ٭بوذج ا٣بطّب، إما لبعد ا١بواب عن االنتواؿ، أك لزيادة التقرير ُب كشف اإلشكاؿ، 
كاعلم أف الوارد فيهم صلوات اهلل عليهم ال نفي ٕبصره، كال ٫بيط بذكره، كقد قاؿ اإلماـ 

السبلـ عز الدين بن ا٢بسن ُب ا٤بعراج ناقبلن عن اإلماـ ا٤بنصور باهلل عبد اهلل بن ٞبزة عليو 
مالفظو: قاؿ عليو السبلـ: كأعدؿ الشهادات شهادة ا٣بصم ٣بصمو، إذ ىي الحقة 

باإلقرار الذم ال ينسخو تعقب إنكاره، كقد أكثرت الشيعة ُب ركاياهتا باألسانيد الصحيحة 
 إٔب حد ٓب يدخل ٙبت إمكاننا حصره ُب كقتنا ىذا إال أنو ا١بم الغفّب.

لشيعة بطرقها الصحيحة الٍب ال ٲبكن عا٤بان نقضها إال ٗبا إٔب أف قاؿ: كتركنا ما تركيو ا
يقدح ُب أصوؿ اإلسبلـ الشريف، ككذلك ما اختص آباؤنا عليهم السبلـ . إٔب أف قاؿ 

بعد ذكر لبعض كتب العامة: كفصوؿ ما تناكلتو ىذه الكتب ٩با ٱبتص بالعَبة الطاىرة 
ثان، منها من مسند أٞبد بن ٟبسة كأربعوف فصبلن، تشتمل على تسعمائة كعشرين حدي

حنبل مائة كأربعة كتسعوف حديثان، كمن صحيح البخارم تسعة كسبعوف حديثان، كمن 
 صحيح مسلم ٟبسة كتسعوف حديثان، ٍب ساؽ ذلك حٌب ًب عليو السبلـ.

 قلت: كهلل السيد ا٢بافظ ٧بمد بن إبراىيم الوزير حيث يقوؿ:
 ثقلْب نص ٧بمدكالقـو كالقرآف فاعرؼ قدرىم .... ثقبلف لل

 ك٥بم فضائل لست أحصي عدىا .... من راـ عد الشهب ٓب تتعدد
ىذا فأقوؿ كباهلل التوفيق: قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))إ٘ب تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم 
بو لن تضلوا من بعدم أبدان كتاب اهلل كعَبٌب((، ا٣برب ا٤بتواتر ا٤بركم ُب كتب اإلسبلـ عن 

ان، منهم: أمّب ا٤بؤمنْب، كأبو ذر، كجابر، كحذيفة، كزيد بن أرقم، بضع كعشرين صحابي
كأبو رافع، كىو بلفظ عَبٌب، كبلفظ أىل بيٍب، ٦بمع على ركايتو، كقد أخرجو أٞبد، كمسلم 

ُب صحيحو، كأبو داكد، كعبد بن ٞبيد، كغّبىم بلفظ ))كأىل بيٍب أذكركم اهلل ُب أىل 
رضة ىذا ا٣برب ٗبا ركم مرسبلن ُب ا٤بوطأ، كُب ا٤بستدرؾ، بيٍب ثبلثان((، كقد حاكؿ البعض معا

من طريق كاحدة عن أيب ىريرة بلفظ ))كسنٍب(( مع أنو ُب ا٤بستدرؾ نفسو بلفظ: كعَبٌب 



من ثبلث طرؽ، كعلى فرض ثبوت ىذه الركاية الشاذه فبلمعارضة، فالكتاب كالسنة 
رب ا٤بتواتر فكيف يعرضوف عنو: ?أىـٍ مؤداٮبا كاحد، كلذا اكتفى بذكر الكتاب كالعَبة ُب ا٣ب

نىا آؿى ًإبٍػرىاًىيمى اٍلًكتىابى كىا٢بًٍٍكمىةى  ٰبىٍسيديكفى النَّاسى عىلىى مىا آتىاىيمي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو فػىقىٍد آتػىيػٍ
نىاىيٍم ميٍلكنا عىًظيمنان?]النساء:  [.54كىآتػىيػٍ

اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا الًَّذينى ييًقيميوفى  كإٔب آية الوالية كىي قولو عز كجل: ?ًإ٭بَّىا كىلًيُّكيمي 
اةى كىىيٍم رىاًكعيوفى?]ا٤بائدة: [ أٝبع آؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو 55الصَّبلىةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكى

كسلم على نزك٥با ُب الوصي عليو السبلـ، قاؿ اإلماـ األعظم ا٥بادم إٔب ا٢بق األقـو عليو 
ألحكاـ ُب سياؽ اآلية: فكاف ذلك أمّب ا٤بؤمنْب دكف ٝبيع ا٤بسلمْب، كقاؿ السبلـ ُب ا

اإلماـ أبو طالب عليو السبلـ ُب زيادات شرح األصوؿ: كمنها النقل ا٤بتواتر القاطع للعذر 
 أف اآلية نزلت ُب أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ.

التابعوف أنو ا٤براد ّٔذه كقاؿ اإلماـ أٞبد بن سليماف عليو السبلـ: كٓب ٱبتلف الصحابة ك 
اآلية. كحكى اإلماـ ا٤بنصور باهلل عليو السبلـ إٝباع أىل النقل على أف ا٤براد ّٔا الوصي، 
كحكى إٝباع أىل البيت على ذلك اإلماـ ا٢بسن بن بدر الدين، كاألمّب ا٢بسْب، كاألمّب 

السبلـ كغّبىم   صبلح بن اإلماـ إبراىيم بن تاج الدين، كاإلماـ القاسم بن ٧بمد عليهم
 كثّب.

كركل ذلك اإلماـ ا٤برشد باهلل عليو السبلـ عن ابن عباس من أربع طرؽ، كأتى ا٢باكم 
ا٢بسكا٘ب ُب شواىد التنزيل بطرؽ كثّبة ُب ذلك، منها: عن أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ، 

نس بن كابن عباس، كعمار بن ياسر، كأيب ذر، كجابر بن عبد اهلل، كا٤بقداد بن األسود، كأ
مالك، كمن التابعْب: ٧بمد بن علي، كأيب جعفر الباقر، كعطاء بن السائب، كعبد ا٤بلك 

بن جريج، كمن الركاة ُب نزك٥با فيو عليو السبلـ: أبو علي الصفار، كالكنجي، كأبو ا٢بسن 
علي بن ٧بمد ا٤بغازٕب الشافعي، كأبو إسحاؽ أٞبد رزين العبدرم، كالنسائي، كحكى 



طيب أخرج ذلك ُب ا٤بتفق كا٤بفَبؽ عن ابن عباس، كعبد الرزاؽ، كعبد بن السيوطي أف ا٣ب
 ٞبيد، كابن مردكية، كابن جرير، كأبو الشيخ عنو.

كأخرجو الطربا٘ب ُب األكسط من حديث عمار، كأخرجو الشيخ، كابن مردكيو، كابن 
 عساكر، عن سلمة بن كهيل، كابن جرير عن ٦باىد، كأخرجو أيضان عن عتيبة بن أيب

حكيم كالسدم، كأخرج الطربا٘ب، كابن مردكيو، كأبو نعيم ُب ا٤بعرفة، عن أيب رافع، كتكلم 
صاحب الكشاؼ، كغّبه على كجو ا١بمع مع أف ا٤براد الفرد، كذكر الركاية ُب نزك٥با فيو، 

ككذلك الرازم ُب مفاتيح الغيب، كأبو السعود ُب تفسّبه، كعلى ا١بملة األمر كما قاؿ 
ْب بن ٧بمد عليهما السبلـ: إٝباع أىل النقل على أف ا٤براد ّٔا علي عليو األمّب ا٢بس

 السبلـ إالمن ال يعتد بو. انتهى.
قاؿ اإلماـ ا٤بنصور باهلل عليو السبلـ ُب الرسالة النافعة بعد أف ساؽ الركايات من كتب 

بصر أف دليل العامة: كتنكبنا ركايات الشيعة على اتساع نطاقها، كثبوت ساقها، ليعلم ا٤بست
 ا٢بق كاضح ا٤بنهاج، مضيء السراج. انتهى.

 كهلل القائل:
 يا من ٖباٛبو تصدؽ راكعان .... إ٘ب رجوتك ُب القيامة شافعا

ىذا كا٤بنزؿ فيو كُب أىل بيت الرسوؿ صلوات اهلل عليو كعليهم أكثر من أف ٰبصر، فإهنم 
 مهبط الوحي، ك٨بتلف ا٤ببلئكة، كهلل القائل:

 نو البيو .... ت طاؿ سناء على الفرقدكبيت تقاصر ع
 تبيت ا٤ببلئكة من حولو .... كيصبح للوحي دار الندم

فبحقو قوؿ ابن عمو حرب األمة، كترٝباف القرآف: عبد اهلل بن العباس رضي اهلل عنهم: 
 أنزلت ُب علي ثبلٜبائة آية.

هو. كقولو أيضان: ما كقولو أيضان: ما نزؿ ُب أحد من كتاب اهلل ما نزؿ ُب علي كـر اهلل كج
أنزؿ اهلل يا أيها الذين آمنوا إال كعلي أمّبىا كشريفها، ككل ذلك ثابت بأسانيده ٕبمد اهلل 



 تعأب.
كإٔب خرب الغدير الذم خطب بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب حجة الوداع ٗبشهد 

فيو على األصح: ?اٍليػىٍوـى ا١بمع الكثّب، كا١بم الغفّب، كُب ذلك اليـو الذم أنزؿ اهلل تعأب 
 [.3أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍٛبىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًٍب كىرىًضيتي لىكيمي اإًلٍسبلـى ًديننا?]ا٤بائدة:

قاؿ إماـ اليمن ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ ُب األحكاـ: كفيو أنزؿ اهلل على رسولو: 
ا الرَّسيوؿي بػىلٍّْغ مىا أينزً  ا بػىلٍَّغتى رًسىالىتىوي كىاللَّوي يػىٍعًصميكى ?يىاأىيػُّهى ٍ تػىٍفعىٍل فىمى ؿى إًلىٍيكى ًمٍن رىبّْكى كىًإٍف ٓبى

[، إٔب أف قاؿ: فنزؿ ٙبت الدكحة مكانو كٝبع الناس ٍب قاؿ: ))يا 67ًمنى النَّاًس?]ا٤بائدة:
شهد، ٍب أيها الناس ألست أكٔب بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل. فقاؿ: اللهم ا

قاؿ: اللهم اشهد، ٍب قاؿ: فمن كنت مواله فعلي مواله، اللهم كاؿ من كااله، كعاد من 
 عاداه، كاخذؿ من خذلو، كانصر من نصره((. انتهى.

 كقد خطب ا٢بجيج صلوات اهلل عليو كآلو ٖبطبة كربل ركل كل منها ما حفظ.
ذا ا٣برب قد بلغ حد التواتر، كليس قاؿ اإلماـ ا٤بنصور باهلل عبد اهلل بن ٞبزة عليو السبلـ: ى

 ٣برب من األخبار مالو من كثرة الطرؽ، كطرقو مائة كٟبس طرؽ.
كقاؿ السيد ٝباؿ الدين ا٥بادم بن إبراىيم الوزير: من أنكر خرب الغدير فقد أنكر ما علم 
من الدين ضركرة ؛ ألف العلم بو كالعلم ٗبكة كشبهها، فا٤بنكر سوفسطائي. كقاؿ السيد 

فظ ٧بمد بن إبراىيم الوزير: إف حديث الغدير يركل ٗبائة طريق كثبلث كٟبسْب طريقان. ا٢با
 انتهى.

كقد أخرجو ٧بمد بن جرير الطربم من ٟبس كسبعْب طريقان، أفرد لو كتابان ٠باه كتاب 
الوالية، كذكره ا٢بافظ أبوالعباس بن ٧بمد بن عقدة من مائة كٟبس طرؽ، كقد ذكر ذلك 

 البارم.ابن حجر ُب فتح 
: إف كاف ىذا معلومان كإال فما ُب الدنيا  -قاؿ ا٤بقبلي ُب األٕباث  مع أف حالو معلـو

. انتهى.  معلـو



كقاؿ ابن حجر ُب الصواعق: ركاه ثبلثوف من الصحابة، كفيو: اللهم كاًؿ من كااله عاد من 
 عاداه كاخذؿ من خذلو... إْب.

عشرين صحابيان، ٍب قاؿ: غّب الركايات كركل ابن حجر العسقبل٘ب خرب الغدير عن سبعة ك 
آّملة: اثِب عشر، ٝبع من الصحابة، كثبلثْب رجبلن، كعده السيوطي من األحاديث 

 ا٤بتواترة.
 قاؿ الذىيب ّٔرتِب طرقو فقطعت بو.

كقد أشار اإلماـ شرؼ الدين عليو السبلـ ُب القصص ا٢بق إٔب تكرره ُب غّب ا٤بقاـ كما 
، كإٔب قوؿ الذ  ىيب ّٔرتِب طرقو... إْب، بقولو بعد ذكر الصحابة:ىومعلـو

 ككلهم عندنا عدؿ رضى ثقة .... حتم ٧ببتو حتم توليو
 إال أناسان من بعده ٥بم .... أحداث سوء كماتوا ُب أثانيو

 إٔب قولو:
 ما قلت إال الذم قاؿ خالقنا .... ُب ذكره أك رسوؿ اهلل حاكيو

 ة كامتحاف من أعاديوفكل حادثة ُب الدين قد كردت .... كفتن
 ُب ٧بكم الذكركالنقل الصحيح عن الر .... سوؿ ُب لفظ تنصيص كتنبيو

 إٔب قولو:
 من مثل ما كاف ُب حج الوداع كُب .... يـو الغدير الذم أضحى يثنيو

 كىو ا٢بديث اليقْب الكوف قد قطعت .... بكونو فرقة كانت توىيو
 كمن ىذا يعاديوأباف ُب فضلو من كاف خالقنا .... لو يوإب 

كقاؿ ا٤بقبلي ُب اإلٙباؼ: أخرج ابن أيب شيبة، كأٞبد، كالنسائي، عن بريدة. إٔب قولو: 
فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))يا بريدة ألست أكٔب با٤بؤمنْب من أنفسهم؟ قلت: بلى 

يا رسوؿ اهلل، قاؿ: من كنت مواله فعلي مواله((، كّٔذا ا٢بديث، كما ُب معناه ٙبتج 
الشيعة على أف )مؤب( ٗبعُب: أكٔب، ألف النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم دؿ مساؽ كبلمو 



أنو سٌواه بنفسو، كإال ٤با كاف ٤بقدمة قولو: ألست أكٔب با٤بؤمنْب من أنفسهم معُب. إٔب قولو 
 كمن أشهر ما ُب الباب خرب غدير خم.

كا٢باكم، كابن أيب شيبو، كقد عزاه السيوطي ُب ا١بامع الكبّب إٔب أٞبد بن حنبل، 
كالطربا٘ب، كابن ماجو كابن قانع، كالَبمذم، كالنسائي، كا٤بقدسي، كابن أيب عاصم، 

كالشّبازم، كابن عقدة، كالرباء بن عازب، كعمر، كحبشي بن جنادة، كأيب الطفيل، كزيد 
بن أرقم، كجرير البجلي، كجندب األنصارم، كسعد بن أيب كقاص، كزيد بن ثابت، 

ة بن أسيد، كأيب أيوب، كمالك بن ا٢بويرث، كحبيب بن بديل، كقيس بن ثابت، كحذيف
كعلي بن أيب طالب، كابن عمر، كأيب ىريرة، كطلحة، كأنس، كعمرك بن مرة. إٔب أف قاؿ: 

ال أكضح من ىذا الدليل ركاية كداللة على أف عليان أكٔب با٤بؤمنْب من أنفسهم، انتهى 
 باختصار.

اؿ فيو صلوات اهلل عليو كآلو: ))فما ترضى أف تكوف مِب ٗبنزلة ىاركف كخرب ا٤بنزلة الذم ق
من موسى إال أنو ال نيب بعدم((، ىكذا لفظ ركاية اإلماـ األعظم زيد بن علي عليهم 

 السبلـ .
كقاؿ اإلماـ ا٥بادم إٔب ا٢بق عليو السبلـ ُب األحكاـ، كفيو يقوؿ صلى اهلل عليو كآلو 

ىاركف من موسى إال أنو ال نيب بعدم((، كُب ذلك دليل على كسلم : ))علي مِب ٗبنزلة 
أنو قد أكجب لو ما كاف ٯبب ٥باركف مع موسى ما خبل من النبوة، كىاركف صلى اهلل عليو 

فقد كاف يستحق مقاـ موسى، ككاف شريكو ُب كل أمره، ككاف أكٔب الناس ٗبقامو، كُب 
ؿ كاإلكراـ فقاؿ: ?كىاٍجعىٍل ٕب كىزًيرنا ذلك ما يقوؿ موسى عليو السبلـ حْب سألو ذا ا١ببل

ًثّبنا، كىنىٍذكيرىؾى   ٍد ًبًو أىٍزرًم، كىأىٍشرًٍكوي ُب أىٍمرًم، كىٍي نيسىبّْحىكى كى ًمٍن أىٍىًلي ، ىىاريكفى أىًخي ، اٍشدي
ًثّبنا، ًإنَّكى كيٍنتى بًنىا بىًصّبنا?]طو: [، فقاؿ سبحانو: ?قىٍد أيكتًيتى سيٍؤلىكى يىا 35-29كى

 [، انتهى.36وسىى?]طو:مي 



، قاؿ اإلماـ ا٤بنصور باهلل عبد اهلل بن ٞبزة عليو السبلـ: فيو من  كىو كذلك متواتر معلـو
 الكتب ا٤بشهورة عند ا٤بخالفْب أربعوف إسنادان من غّب ركاية الشيعة كأىل البيت.

: كقاؿ ا٢باكم ا٢بسكا٘ب: ىذا حديث ا٤بنزلة الذم كاف شيخنا أبو حاـز ا٢بافظ يقوؿ
خرجتو ٖبمسة آالؼ إسناد. كركاه ُب مسند أٞبد بعشرة أسانيد، كمسلم من فوؽ سبع 
طرؽ، كركاه البخارم، كعلى ا١بملة األمر كما قاؿ اإلماـ ا٢بجة عبد اهلل بن ٞبزة عليو 

 السبلـ، كا٣برب ٩با علم ضركرة انتهى.
ي رضي اهلل عنو كقاؿ ابن حجر ُب فتح البارم: كاستدؿ ٕبديث ا٤بنزلة على استحقاؽ عل

 للخبلفة دكف من الصحابة.
كقاؿ الطييب: معُب ا٢بديث تتصل يب نازؿ مِب منزلة ىاركف من موسى، كفيو تشبيو مبهم، 
بينو بقولو: إال أنو ال نيب بعدم، فعرؼ أف االتصاؿ ا٤بذكور بينهما ليس من جهة النبوة، 

 بل من جهة ما دكهنا، ىوا٣ببلفة... إْب.
 كي ُب شرح قوؿ صاحب ا٥بمزية:كقاؿ ابن حجر ا٤ب

 ككزير ابن عمو ُب ا٤بعإب .... كمن األىل تسعد الوزراء
ما لفظو: كقد كردت فيو ٗبعناىا على كجو أبلغ من لفظها، كىو قولو عليو السبلـ: ))أنت 
مِب ٗبنزلة ىاركف من موسى((، فإف ىذه الوزارة ا٤بستفادة من ىذا أخص من مطلق الوزارة، 

منها الشيعة أهنا تفيد النص أنو ا٣بليفة بعده، كىو كذلك، ٍب ذكر ما يؤيد كمن ٜبة أخذ 
ىذا الوزارة ا٣باصة من أف النيب آخاه دكف غّبه، كأرسلو مؤديان لرباءة كاستخلفو ٗبكة عند 
ا٥بجرة، ٍب ذكر الوجو الذم ىوعنده مانع من النص على ا٣ببلفة، كىو موت ىاركف ُب 

فيد ما ذكره، إذ قد ثبت االستحقاؽ، كال يبطلو موتو قبلو حياة موسى...إْب. كىو ال ي
 كذلك كاضح، ككفى ُب الرد قولو: إال أنو ال نيب بعدم.

كمن انقاد ٢بكم الضركرة، كسلم لقضاء الفطرة، علم ما عُب اهلل كرسولو ّٔذه اآليات 
زيد عليو، كقد الربانية، كاألخبار النبوية، كقد قرر األئمة ا٥بداة، الدالالت فيها ٗبا ال م



كردت النصوص ا٤بتطابقة على لساف سيد ا٤برسلْب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب أمّب 
ا٤بؤمنْب كسيد ا٤بسلمْب، كقائد الغر احملجلْب، كيعسوب ا٤بؤمنْب، كإماـ ا٤بتقْب، كأنو أخوه 

ككصيو ككزيره ككارثو، ككٕب كل مؤمن من بعده، كباب مدينة علمو، كعيبة علمو، كدار 
كمة، كراية ا٥بدل، كمنار اإلٲباف، كإماـ األكلياء، كأف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو ا٢ب

كسلم ا٤بنذر كىو ا٥بادم بو يهتدم ا٤بهتدكف من بعده، كأف أذنو األذف الواعية، كأنو لو كاف 
نو من بعده نيب لكاف إياه، كأنو األنزع البطْب، كأنو ال ٯببو إال مؤمن كاليبغضو إال منافق، كأ
خلق من نوره كمن شجرتو، كأنو أكؿ من آمن بو، كأكؿ من يصافحو، كأنو ا٤بؤدم دينو، 

كمنجز كعده، كا٤بقاتل على سنتو، كا٤بقاتل على تأكيل القرآف كما قاتل على تنزيلو، كقاتل 
الناكثْب كالقاسطْب، كا٤بارقْب، كباب مدينة علمو، كأف ا٢بق معو، كا٢بق على لسانو، 

ىو مع القرآف، كأنو ا٤بسمع ٥بم صوتو، كا٥بادم ٤بن اتبعو، كأف من اعتصم بو كالقرآف معو ك 
أخذ ٕببل اهلل كمن تركو مرؽ من دين اهلل كمن ٚبلف عنو ٧بقو اهلل، كمن ترؾ كاليتو أضلو 
اهلل، كمن أخذ بواليتو ىداه اهلل، كمن فارقو فارؽ الرسوؿ كمن فارقو فارؽ اهلل، كأف حربو 

كسره سره، كعلنيتو عبلنيتو، كمن أحبو أحبو، كمن أبغضو أبغضو،  حربو، كسلمو سلمو،
كمن سبو فقد سبو، كأف طاعة علي طاعة الرسوؿ كطاعتو طاعة اهلل، كأنو ال يرد عن 

ىدل، كال يدؿ على ردل، كباب الرسوؿ الذم يؤتى منو، كا٤ببْب لؤلمة ما اختلفوا فيو، 
، كأف من أحب أف ٰبيا حياة رسوؿ اهلل كما أرسل بو كأف اهلل يثبت لسانو كيهدم قلبو

كٲبوت ٩باتو كيدخل ا١بنة الٍب كعده ربو فليتوؿ عليان كذريتو من بعده، كأنو أك٥بم إٲبانان باهلل، 
 كأكفاىم بعهد اهلل، كأقومهم بأمر اهلل،

كأقسمهم بالسوية، كأعد٥بم ُب الرعية، كأبصرىم بالقضية، كأعظمهم عند اهلل مزية، كأنو 
لمان كأعظمهم حلمان كأكثرىم علمان، كأنو سيد العرب، سيد الدنيا كسيد ُب أقدمهم س

اآلخرة، كأنو منو ٗبنزلة راسو من بدنو، كالرسوؿ منو كىو منو كجربيل عليو السبلـ قاؿ: كىو 
منهما، كال يؤدم عنو إال ىو أك علي، كأنو كنفسو، كأنو كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 



يـو القيامة، كأنو إماـ الربرة، كقاتل الفجرة منصور من نصره كسلم حجة على األمة 
 ك٨بذكؿ من خذلو، كأف اهلل جعلو ٰبب ا٤بساكْب، كيرضى ّٔم أتباعان كيرضوف بو إمامان.

قاؿ صلوات اهلل عليو كآلو: ))فطوىب ٤بن اتبعك، كصدؽ فيك، ككيل ٤بن أبغضك، ككذب 
 عليك((.

برب ىذه البنية: ))إف ىذا كشيعتو الفائزكف يـو  كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم مقسمان 
القيامة، كأنو ٰبب اهلل كرسولو كٰببو اهلل كرسولو، كرَّار غّب فرَّار، كأنو أحب ا٣بلق إٔب اهلل 
كإليو، كأف اهلل جعل ذرية كل نيب ُب صلبو، كجعل ذريتو ُب صلب علي، كأنو يكسى إذا  

عليو كآلو كسلم كقبل ما بْب عينيو، فقاؿ  كسي، كٰبيا إذا حيي، كأنو عانقو صلى اهلل
العباس: أٙببو؟ قاؿ لو: ))يا عم كاهلل هلل أشد حبان لو مِب((، كأنو يقدـ على اهلل كشيعتو 

راضْب مرضيْب كيقدـ عدكه غضابان مقمحْب، كأف من مات على عهد رسوؿ اهلل فهو ُب  
ات ٰببو بعد موتو ختم كنز اهلل تعأب، كمن مات على عهد علي فقد قضى ٫ببو، كمن م

 اهلل لو باألمن كاإلٲباف.
فهذه قطرة من أمطار، ك٦بة من ٕبار، ك٤بعة من أنوار، ٩با نقلتو األمة عمن ال ينطق عن 

ا٥بول إف ىو إال كحي يوحى، كلكل كاحدة منها طرؽ كشواىد يضيق البحث عنها، كقد 
 ركاىا الوٕب كالعدك، كا٢بق ما شهدت بو األعداء.

اهلل من بْب الكاٛبْب ما مؤل ا٣بافقْب، كقد قاؿ حفاظ ٧بدثي العامة ٤با ّٔرىم ما كقد أخرج 
رككه كأٞبد بن حنبل، كإ٠باعيل القاضي، كالنسائي، كالنيسابورم: ما جاء ألحد من 

الفضائل ما جاء لعلي، كٓب يرد ُب حق أحد من الصحابة ما كرد فيو، ركاه عنهم ا٢بافظ 
( ٗبعناه كلفظو ُب ا١بزء السابع: ٓب يرد ُب حق 71صفحة)ابن حجر ُب فتح البارم ُب 

 أحد من الصحابة باألسانيد ا١بياد أكثر ٩با جاء لعلي... إْب.
(: كقد ركينا عن اإلماـ أٞبد بن حنبل قاؿ: ما بلغنا عن أحد من 74كقاؿ ُب صفحة )

 الصحابة ما بلغنا عن علي بن أيب طالب.



هلل الرٞبن الرحيم: كأما أف علي بن أيب طالب كاف كقاؿ البيهقي ُب سياؽ ا١بهر ببسم ا
ٯبهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر، كمن اقتدل ُب دينو بعلي بن أيب طالب كاف على ا٢بق، 
كالدليل على قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))اللهم أدر ا٢بق معو حيث دار((، كقاؿ: 

الوثقى ُب دينو كنفسو((، كمثل كبلمو  ))من اٚبذ عليان إمامان لدينو فقد استمسك بالعركة
 بلفظو قالو الرازم ُب مفاتيح الغيب.

كركل ابن ا١بوزم ُب تارٱبو أف اإلماـ أٞبد بن حنبل قاؿ: إف عليان ٓب تزنو ا٣ببلفة كلكنو 
زاهنا...إْب، كقاؿ ُب شرح النهج: كاعلم أف أمّب ا٤بؤمنْب لو فخر بنفسو كبالغ ُب تعديد 

صاحتو الٍب آتاه اهلل إياىا، كاختصو ّٔا، كساعدتو فصحاء العرب كافة ٓب مناقبو كفضائلو بف
يبلغوا معشار ما نطق بو الرسوؿ الصادؽ صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب أمره، كلست أعِب 

بذلك األخبار العامة الشائعة كخرب الغدير، كا٤بنزلة، كقصة براءة، كخرب ا٤بناجاة، كقصة 
ابتداء الدعوة، ك٫بو ذلك، بل األخبار ا٣باصة الٍب ركاىا فيو خيرب، كخرب الدار ٗبكة ُب 

 أئمة ا٢بديث. انتهى.

كالوارد فيو عن اهلل كرسولو منو ما يفيد الوالية، كاإلمامة، كمنو ما يفيد الوصاية، كما أخرج 
ذلك علماء األمة، كقد ألف القاضي ٧بمد الشوكا٘ب كتابان ُب إثبات الوصاية )العقد 

ه، كمنو ما يفيد أف ا٢بق معو جعلنا اهلل ٩بن اعتصم ٕببل اهلل، كالتـز بكتاب الثمْب(، كغّب 
 اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب كل قوؿ كعمل.

كمن حجج اهلل ا٤بنّبة فيو كُب العَبة ا٤بطهرة من اآليات الكرٲبة: آية ا٤بباىلة، كىي قولو 
مىا جىاءىؾى ًمنى اٍلًعٍلًم فػىقيٍل تػىعىالىٍوا نىدٍعي أىبٍػنىاءىنىا كىأىبٍػنىاءىكيٍم  تعأب: ?فىمىٍن حىاجَّكى ًفيًو ًمٍن بػىٍعدً 

اًذًبْبى?]آؿ  عمراف: كىًنسىاءىنىا كىًنسىاءىكيٍم كىأىنٍػفيسىنىا كىأىنٍػفيسىكيٍم ٍبيَّ نػىٍبتىًهٍل فػىنىٍجعىٍل لىٍعنىةى اللًَّو عىلىى اٍلكى
لوصي كابنيو كفاطمة صلوات اهلل عليهم، [، كقد أٝبعت األمة على أنو ٓب يدع غّب ا61

فقد جعل اهلل عليان نفس الرسوؿ بنص القرآف، كا٢بسنْب كلدم نبيئو ٗبحكم الفرقاف، 
كحكم ذريتهم حكمهم، ?كىالًَّذينى آمىنيوا كىاتػَّبػىعىتػٍهيٍم ذيرّْيػَّتػيهيٍم بًًإٲبىافو أى٢بٍىٍقنىا ًًٍّٔم 



?]األنفاؿ:[، ?كىأيٍكليوا ا21ذيرّْيػَّتػىهيٍم?]الطور: اـً بػىٍعضيهيٍم أىٍكٔبى بًبػىٍعضو ٍرحى َى [، كأباف اهلل 75ألى
تعأب فضلهم على كافة الربية، إذ خصهم سبحانو من بْب أىل األرض ذات الطوؿ 

 كالعرض.
قاؿ اإلماـ ا٤بنصور باهلل عليو السبلـ ُب ىذا ا٤بوضع: فكيف ٯبوز لنفس أف تتقدـ على 

كسلم إٔب أف قاؿ: ?كىكىأىيٍّْن ًمٍن آيىةو ُب السَّمىاكىاًت  نفس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو
ا ميٍعرًضيوفى?]يوسف: ٍرًض ٲبىيرُّكفى عىلىيػٍهىا كىىيٍم عىنػٍهى َى ا ًإالَّ 105كىاألى [، ?كىمىا يػىٍعًقليهى

 [. انتهى.43اٍلعىاًلميوفى?]العنكبوت:

اكم، كالرازم، ك٩بن ركل حديث ا٤بباىلة فيهم: ا٢بسن، كالشعيب، كالز٨بشرم، كالبيض
كأبوالسعود، كمن ألفاظ الركاية ماركاه ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ عن عامر بن سعد كقاؿ: 

حديث صحيح، ٤با نزؿ قولو تعأب: ?قيٍل تػىعىالىٍوا نىدٍعي أىبٍػنىاءىنىا...? إْب، دعا رسوؿ اهلل صلى 
أىلي((، كأخرجو اهلل عليو كآلو كسلم عليان كفاطمة، كحسنان كحسينان، كقاؿ: ))اللهم ىؤالء 

مسلم ُب صحيحو، كأٞبد بن حنبل عن غّب كاحد من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 كآلو كسلم ، كالتابعْب.

كقاؿ ا٢باكم أبوالقاسم ُب حديثو عن عامر قاؿ: ٤با نزؿ قولو تعأب: ?قل تعالو...?إْب ركاه 
بو على لطف مكاهنم مسلم كالَبمذم قاؿ ُب الكشاؼ: كقدمهم ُب الذكر على النفس لين

كقرب منزلتهم كليؤذف بأهنم مقدموف على األنفس مفدكف ّٔا كفيو دليل ال شيء أقول منو 
على فضل أصحاب الكساء عليهم السبلـ ، كفيو برىاف كاضح على صحة نبؤة النيب صلى 

 اهلل عليو كآلو كسلم كالبحث مستوَب ُب لوامع األنوار.
اء، كآية ا٤بودة، كآية السؤاؿ، كغّبىن من اآليات نعم، كنطوم الكبلـ ُب آية االصطف

الكرٲبة ا٣باصة، كالعامة، ك٬بص بالبحث كما أشرنا سابقان آية التطهّب، كما يتبعها، كىي 
قولو عز كجل: ?ًإ٭بَّىا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيمي الرٍّْجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهّْرىكيٍم 

كأخبار الكساء ا٤بعلومة بنقل فرؽ األمة مصرحة بقصرىا عليهم،  [،33تىٍطًهّبنا?]األحزاب:



كحصرىا فيهم، كإخراج من يتوىم دخولو ُب مسمى أىل البيت بأكضح بياف، كأصرح 
 برىاف.

أما طريق ركايتها فنذكر طرفان نافعان من الركاة ا٤برجوع إليهم عند األمة، منهم: اإلماـ الناصر 
بو طالب، كاإلماـ ا٤برشد باهلل، ك٧بمد بن منصور ا٤برادم، للحق ا٢بسن بن علي، كاإلماـ أ

ك٧بمد بن سليماف الكوُب، كصاحب احمليط باإلمامة علي بن ا٢بسْب، كا٢باكم ا١بشمي، 
كا٢باكم ا٢بسكا٘ب، كابن أيب شيبة، كابن عقدة، كابن ا٤بغازٕب، كغّبىم بأسانيدىم، كمالك 

اىويو، كمسلم كأبو داكد، كالَبمذم بن أنس، كككيع، كأٞبد بن حنبل، كإسحاؽ بن ر 
كالدارقطِب، كالثعليب، كالواحدم، كا٢باكم، كالطحاكم، كأبو يعلى، كأبو الشيخ، كالطربا٘ب، 
كالبيهقي، كعبد بن ٞبيد، كمطْب، كابن أيب داكد، كابن أيب حاًب، كابن جرير، كابن خزٲبة 

ر كالشيخ ٧بب الدين الطربم كابن عساكر كابن مردكيو كابن ا٤بنذر كابن منيع كابن النجا
 الشافعي صاحب ذخائر العقىب ُب مناقب ذكم القرىب، كالبغوم كغّبىم.

كا٤بركم عنهم من الصحابة: أمّب ا٤بؤمنْب كا٢بسن السبط، كفاطمة الزىراء عليهم السبلـ ، 
نها كعبد اهلل بن العباس، كعبد اهلل بن جعفر، كجابر بن عبد اهلل، كأـ ا٤بؤمنْب أـ سلمة، كاب
عمر بن أيب سلمة، كعائشة، كالرباء بن عازب، كأبو سعيد ا٣بدرم، كأنس بن مالك، 

كسعد بن أيب كقاص بطرؽ تضيق عنها األسفار، كالتستوعبها إال ا٤بؤلفات الكبار، كىي 
متطابقة على معُب كاحد، من ٝبع األربعة علي كالزىراء كا٢بسنْب مع رسوؿ اهلل صلى اهلل 

٘بليلهم بالكساء قائبلن صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))اللهم ىؤالء أىل عليو كآلو كسلم ، ك 
كُب بعضها كعَبٌب، كفيو: أىلي، كأىل بيٍب. كفيو: أىل بيٍب كخاصٍب، ك٫بوىا ٩با ال  -بيٍب 

فأذىب عنهم الرجس كطهرىم تطهّبان((، كُب بعضها: كُب البيت  -ٱبرج عن ىذا ا٤بعُب 
 ليهما.جربيل كميكائيل صلوات اهلل ع

كالركيات مفيدة لوقوع ذلك، كتكرر نزكؿ اآلية ُب مقامات عديدة، كمدد مديدة، بل ٓب 
يزؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم يكرر تبلكهتا عليهم كدعاءىم ّٔا أشهران كثّبة، كُب بعضها: 



 ٜبانية عشر شهران، بيانان لكوهنم أىل بيتو قائبلن صلى اهلل عليو كآلو كسلم : الصبلة يا أىل
 البيت إ٭با يريد اهلل...اآلية.
مؤكدان با٢بصر كالقصر مبالغة بػ)إ٭با( حٌب كأنو تعأب ال يريد  -كقد أخرب اهلل جل جبللو 

بإذىاب الرجس عنهم، كتطهّبىم تطهّبان تامان، فأفاد العصمة ُب االعتقاد  -شيئان سواه 
 .كاألقواؿ، كاألفعاؿ ألف ما يتنزه منو غّب ذلك ليس ٗبراد قطعان 

 فإف قيل: ال يلـز من كقوع اإلرادة كقوع ا٤براد.

قلنا: إدارتو تعأب ال ٚبلو إما أف تتعلق بأفعاؿ عباده أك بأفعالو، إف كاف األكؿ فمسلم عدـ 
ا٤ببلزمة، ألنو ٓب يردىا منهم إال على سبيل االختيار، كقد بُب أمره تعأب على االبتبلء، 

صوارفهم ضركرة، كإف كاف الثا٘ب كىو تعلقها بأفعالو فهي كاقفة على كجود دكاعيهم كانتفاء 
تعأب فبل ٧بالة من كقوع ا٤براد إذ ال صارؼ حينئذو إال ما اهلل منزه عنو من العجز كالبداء، 

ٍيئنا أىٍف يػىقيوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي?]يس: [، ?فػىعَّاؿه ًلمىا 82تعأب اهلل سبحانو: ?ًإ٭بَّىا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شى
[، كقد أسند الفعلْب عزكجل إليو ُب قولو ليذىب كيطهر صرٰبان حقيقة،  107رًيدي?]ىود:يي 

ى لىكيٍم كىيػىٍهًديىكيٍم سينىنى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم?]النساء: [، 26كما ُب قولو تعأب: ?ييرًيدي اللَّوي لًييبػىْبّْ
?]البقرة:[، ?ييرًي28?ييرًيدي اللَّوي أىٍف ٱبيىفّْفى عىٍنكيٍم?]النساء: [، فكل 185دي اللَّوي ًبكيمي اٍلييٍسرى

ىذه قد أرادىا تعأب كىي كاقعة، ٖببلؼ ما أراد كىو موقوؼ على االختيار، كقولو تعأب: 
كىي كاقفة على  -[، فقد أراد التوبة عليهم 27?كىاللَّوي ييرًيدي أىٍف يػىتيوبى عىلىٍيكيٍم?]النساء:

ك٠بعان: ?ًإ٭بَّىا التػٍَّوبىةي عىلىى اللًَّو لًلًَّذينى يػىٍعمىليوفى السُّوءى  بفعل التوبة قطعان، عقبلن  -اختيارىم 
?]النساء: الىةو ٍبيَّ يػىتيوبيوفى ًمٍن قىرًيبو [، ?كىًإ٘بّْ لىغىفَّاره ًلمىٍن تىابى 17ًٔبىهى

 [.82كىآمىنى...?اآلية]طو:
 التكليف.فإف قيل: إذا كاف اإلذىاب كالتطهّب فعلو عز كجل لـز ا١برب كارتفاع 

قلنا: ليس فعلو ُب ذلك إال األلطاؼ كالتوفيق، كعلى ا١بملة ىي على معُب العصمة ُب 
األنبياء صلوات اهلل عليهم، كٝباعة األمة، فما قيل فيها قيل فيها، ككل على أصلو، فظهر 



ّٔذا ا٫ببلؿ ما ذكره الشيخ ابن تيمية ُب منهاجو، كتبعو على ذلك ٧بمد بن إ٠باعيل 
يث قاؿ بعد إيراد كبلمو: قلت كىذا البحث الـز على قواعد االعتزاؿ ببل ريب. األمّب، ح

 انتهى.

الٍب ىي ا١بنس ا٤بعرؼ بالبلـ ُب الرجس الذم ىو ما  -ىذا كقد علم من صيغة العمـو 
إذىاب ٝبيع ما يتنزه عنو،  -يستقبح كيستخبث، كمن التطهّب ا٤بؤكد ا٤بطلق عن ا٤بتعلق 

مقتضى الدليل: ?كىاللَّوي يػىقيوؿي ا٢بٍىقَّ كىىيوى يػىٍهًدم  فثبت بذلك العصمة على
 [.4السًَّبيلى?]األحزاب:

فإف قيل: يدخل ُب مسمى أىل البيت غّبىم من أىل بيت السكُب، كأىل بيت النسب، 
 كأيضان اآلية كاقعة ُب سياؽ ذكر الزكجات، فا٤بقاـ يقتضي أف يكن مرادات.

معينة للمراد، سواء كانت صارفة من ا٢بقيقة إٔب آّاز أك  قلنا: األحاديث ا٤بتواترة القاطعة
من معينة للمقصود من معا٘ب ا٤بشَبؾ، كسواء كاف باعتبار كضع لغوم أك شرعي، كأما 
السياؽ فالسياؽ ُب األصل ذكره الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم ، كما ذكرف إال من 

قد أباف تعأب ٙبويل ا٣بطاب، أجلو، فبل بعد ُب توسيط من ىو أخص منهن كأقرب، ك 
بتذكّب الضمّب ببل ارتياب، كاآلية كبلـ مستقل ال ٰبتاج إٔب ما قبلو كال ما بعده، كبعد ىذا  
، كىي دالة على  كلو فداللة السياؽ ظنية، كاألخبار قطعية، كا٤بظنوف يبطل بالقاطع ا٤بعلـو

 تعيينهم، كقصرىا عليهم من كجوه:
آلو كسلم دعاىم دكف غّبىم، كلو شاركهم غّبىم لدعاه إذ ىو األكؿ: أنو صلى اهلل عليو ك 

 ُب مقاـ البياف.
 الثا٘ب: اشتمالو صلى اهلل عليو كآلو كسلم عليهم بالكساء ليكوف بيانان بالفعل مع القوؿ.

 الثالث: أنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: ))اللهم ىؤالء أىل بيٍب((. مؤكدان للخرب.
 إليو باإلشارة ا٤بفيدة لتمييزه أكمل ٛبييز، كما ذكره أىل ا٤بعا٘ب. الرابع: تعريف ا٤بسند

ا٣بامس: دفعو لغّبىم كأـ سلمة رضي اهلل عنها، كقاؿ ٥با: مكانك أنت إٔب خّب، كُب 



بعضها: لست من أىل البيت، أنت من أزكاج النيب. كُب بعضها: أنت ٩بن أنت منو، فدؿ 
 على إخراجها كٝبيع األزكاج ما تقدـ.

ف قيل ُب بعض األخبار، قالت: يا رسوؿ اهلل ألست من أىل البيت؟ قاؿ: بلى فادخلي فإ
 ُب الكساء فدخلت.

قلنا: ركايات دفعها أكثر كأصرح، فكانت أرجح كأكضح، مع أنو ٓب يشر إليها معهم، فلذا 
قالت: بعد ما قضى دعاءه البن عمو كابنيو كفاطمة، كقد بْب ٥با كلغّبىا أهنم غّب داخلْب 
ُب معُب اآلية كالدعاء، فكاف ذلك على فرض صحتو إيناسان، كتطييبان للخاطر، ككذلك ما 

ركم لواثلة بن األسقع، كال يضر ذلك بعد البياف القاطع، فليس إال كقولو تعأب: ?فىمىٍن 
?]إبراىيم: [، ككقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))سلماف منا أىل 36تىًبعىًِب فىًإنَّوي ًمِبّْ

يت((، ))كشيعتنا منا((، ٩با علم أف ليس ا٤براد ُب أحكامهم ا٣باصة قطعان كإٝباعان، كإ٭با الب
ىم من جانبهم، كمن ا٤بتصلْب ّٔم، كاألمر ُب ذلك جلي، كاألمة ٦بمعة على اختبلؼ 
طرائفها على دخو٥بم، كسواىم ٰبتاج إٔب دليل، كال دليل بل الربىاف القاطع قائم على 

ية دالة على العصمة قطعان، كال قائل من األمة بعصمة غّبىم، فباف عدـ خبلفو، كأيضان اآل
 دخوؿ الغّب كإال خرج ا٢بق عن أيدم األمة قطعان.

 فإف قيل: كرد ُب لفظ بعض الركاة تفسّب الرجس بالشك ُب دين اهلل.
قلنا: تفسّبه بو ال ينفي ما عداه ٩با علم أنو موضوع لو قطعان لغة كشرعان، فهو تنصيص 

لى بعض أفراد العاـ، لعظم التطهّب منو كمزيد االىتماـ، مع أنو تفسّب للرجس ال غّب، ع
كالتطهّب ا٤بؤكد الذم أخرب اهلل بو كحذؼ متعلقو يقتضي العمـو لكل ما يتنزه عنو، كيطلق 
، ٍب إف تلك ركاية آحاد فبل تعارض ما علم من معناه  على إذىابو أنو تطهّب كما ىو معلـو

 ا٤بوضوع لو.
 فإف قيل: ا٢بصر على األربعة يقتضي أف ال تدخل ذريتهم ُب ا٢بكم معهم.



قلنا: إ٭با أراد صلى اهلل عليو كآلو كسلم إخراج من يتوىم دخولو ٩بن عداىم من ا٤بوجودين 
من األقارب، كاألزكاج، لقياـ القاطع على ذلك، فأما ذريتهم فهم يدخلوف ُب لفظ أىل 

يوجد من األمة ُب مسمى األمة، كأيضان أٝبعت األمة على  البيت كالعَبة، كما يدخل من 
كوهنم أىل البيت كالعَبة، كإ٭با ا٣ببلؼ ُب دخوؿ غّبىم معهم، فتحصل اإلٝباع عليهم 

 قطعان، كمن خولف ُب إدخالو من غّبىم قد قامت تلك الرباىْب على إخراجو.
عة، كأف أىل البيت ا٢بجة ىذا كلنا أيضان على إدخاؿ ذرية ا٣بمسة كبقائهم إٔب قياـ السا

على األمة، أخبار التمسك، كالسفينة، كأهنم أماف ألىل األرض كما أف النجـو أماف أىل 
السماء فإذا ذىبوا من األرض أتى أىل األرض ما يوعدكف، كأخبار اإلماـ ا٤بهدم ا٤بوعود 

، ال ٚببوا بو إلظهار دين اهلل، كغّب ذلك من األحاديث ا٤بتواترة ا٤بعلومة ١بميع األمة
أنوارىا، كال تأفل مشوسها كأقمارىا، كىي صرٰبة ُب كجوب التمسك ّٔم، كالدخوؿ ُب 

سفينتهم، كُب ٝبيع األحكاـ، ككوهنم األماف على مركر األزماف، فهي أصح كأصرح كأقطع 
للحجة من أدلة إٝباع األمة قطعان، بل ليس لئلٝباع العاـ معهم ٜبرة، بل ٓب يظهر أف ا٤براد 

 كرد ُب اإلٝباع إال ٝباعة العَبة، كلذا قاؿ قائلهم:ٗبا 
 إٝباعنا حجة اإلٝباع كىو لو .... أقول دليل على ما العلم ينبيو

 فإف قيل: ا٤براد بآؿ ٧بمد فيما كرد بلفظو: أتباعو.
فا١بواب: ال شك أنو قد أبلغ ا٤بعارضوف مستطاعهم ُب رد ما فضل اهلل بو أىل البيت، 

َبة كالذرية فلم يستطع أم معارض ا٤بنازعة ُب اختصاصهم ّٔما، ككذا فنقوؿ: أما لفظ الع
أىل البيت، ٓب ٲبكن ٤بدع أف يدعي فيو، غاية األمر أف يدخل معهم الزكجات، أك يقوؿ: 
ىم آؿ علي كآؿ جعفر كآؿ عقيل، كآؿ العباس، كأخبار الكساء ا٤بعلومة بصيغة ا٢بصر، 

ىم، كما أكضحناه، كأما لفظ آؿ ٧بمد فقد كرد أـ سلمة، كغّبىا مانعة من دخوؿ غّب 
 ادعى البعض ذلك.



كركم فيو خربان ضعيفان عن أىل ا٢بديث: آؿ ٧بمد كل تقي، كقد ٞبلو من أنصف من 
احملدثْب على أف ا٤براد األتقياء من أىل البيت، إلخراج غّب األتقياء على قولو تعأب: ?ًإنَّوي 

?]ىود: كره ُب ا١بامع الصغّب، كإف دعول أف ا٤براد بآؿ ٧بمد [ اآلية، ذ 46لىٍيسى ًمٍن أىٍىًلكى
أتباعو لبمكاف من البطبلف ال ٰبوج معو إٔب إقامة برىاف، إذ ا٤بعلـو أف اهلل تعأب قد خص 
من يطلق عليهم ىذا اللفظ بأحكاـ يستحيل أف يراد ّٔا كل األمة، منها ٙبرٙب الزكاة على 

فمن مصرفها، كمنها: اختصاصهم بنصيبهم من آؿ ٧بمد، أفتكوف ٧برمة على كل ا٤بؤمنْب، 
ـى كىنيوحنا كىآؿى  ا٣بمس، كقد بْب اهلل تعأب اآلؿ بالذرية بقولو تعأب: ?ًإفَّ اهلل اٍصطىفىى آدى

?]آؿ عمراف: ا ًمٍن بػىٍعضو [، كُب 34، 33ًإبٍػرىاًىيمى كىآؿى ًعٍمرىافى عىلىى اٍلعىالىًمْبى، ذيرّْيَّةن بػىٍعضيهى
 ى السمع كىو شهيد.ىذا كفاية ٤بن ألق

فإف قيل: إف أىل البيت الذين ذكرت قد صار ُب كل فرقة منهم طائفة فمن أين لكم 
 التعْب، كإهنم قد ٘باكزكا ا٢بصر فبل ٰبصوف.

 قلنا: كاهلل كٕب التوفيق:
أما أكالن: فا٤بعلـو أهنا قد استقرت بْب ظهرا٘ب األمة دياناهتم، كمذاىبهم ُب التوحيد كالعدؿ 

، كغّب ذلك، كىم إٔب ا٤بائة دياناهتم كمذاىبهم على منهج كاحد، كصراط مستقيم كاإلمامة
فمن فارؽ ذلك ا٥بدل فهو من الظآب لنفسو، كقد فارؽ ا٢بق، كما كاف اهلل ليحتج بو، 

نيوا ًإٔبى الًَّذينى ظىلىميوا?]ىود: [، 124[، ?الى يػىنىاؿي عىٍهًدم الظَّاًلًمْبى?]البقرة:113?كىالى تػىرٍكى
ا?]الكهف:?كى  [، كقد صرحت األدلة ببقاء ا٢بجة فهم 51مىا كينتي ميتًَّخذى اٍلميًضلّْْبى عىضيدن

 ا٤بستقيموف على الدين القوٙب.

كأما ثانيان: فليس ُب األمة فرقة تدعى بأىل البيت كالعَبة، كتدعي أف قو٥با كقوؿ من فيها 
ا٥بادية، الٍب فيها شعار آؿ ٧بمد حجة إال ىؤالء، كقد علم باألدلة القاطعة ٪باة ىذه الفرقة 

كإظهار دينهم، فبل يعتد ٗبن خالفهم، كلو ٓب يكونوا ىؤالء لبطلت األدلة القاطعة، كٓب يبق 
 ٥با معُب.



كأما ثالثان: فمن كاف ُب غّب ىذه الطائفة فهو خامل، تابع غّب متبوع ٓب تظهر لو دعوة كٓب 
غّبه: إنو ٯبب االقتداء بو، كعلى ا١بملة تقم بو حجة، كال ينتمى إليو، كٓب يقل ىو، كال 

فإٝباع األمة على أنو ال يعتد بو ُب إٝباع أىل البيت، أما ىذه الطائفة فؤلف عندىم أف 
من خرج من فريقهم فهو غّب معتد بو، كأما غّبىم فبل يقولوف بو، كال بغّبه، فلو ٓب يعتد 

كجود ا٢بجة كا٣بليفة كالسفينة ّٔؤالء الذين ُب طائفة ا٢بق لبطلت األدلة القاطعة على 
 ا٤بنجية كاألماف.

 تعيْب أىل السنة كا١بماعة، كبياف أىل البدعة كالفرقة
اعلم أنو عظم ا٣بطب، كعم ا٣ببط، ككثرت ا٤بنازعة ُب ىذه األ٠باء األربعة كصارت كل 
فرقة تدعي ٥با ٧بمودىا كتنفي عنها مذمومها، كترمي ّٔا خصومها، كا٢بق ما صح دليلو 

ضح سبيلو، كقد سبق من أدلة الكتاب ا٤ببْب، كسنة الرسوؿ األمْب صلى اهلل كسلم عليو كات
 كآلو ا٤بطهرين ما فيو ببلغ لقـو عابدين.

كقد أباف ا٤براد بأبلغ البياف كأقاـ عليو أقـو الربىاف باب مدينة علم أخيو ا٤ببْب لؤلمة ما 
و طالب عليو السبلـ بسنده ُب ٱبتلفوف فيو من ذلك ما أخرجو اإلماـ الناطق با٢بق أب

أماليو قاؿ: سأؿ ابن الكواء أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ عن السنة كالبدعة، كعن ا١بماعة 
 كالفرقة، فقاؿ عليو السبلـ: يابن الكواء حفظت ا٤بسألة فافهم ا١بواب:

ة كاهلل السنة كاهلل سنة ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم ، كالبدعة كاهلل ما خالفها، كا١بماع
 أىل ا٢بق كإف قٌلوا، كالفيٍرقىةي كاهلل متابعة أىل الباطل كإف كثركا.

كأخرج السيوطي ُب ٝبع ا١بوامع ُب مسند أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب صلوات اهلل 
عليو. قاؿ: أخرجو ككيع من ركاية اإلماـ ا٤بظلـو النفس التقية ٰبٓب بن عبد اهلل بن ا٢بسن 

بلـ . كلفظو عن ٰبٓب بن عبد اهلل بن ا٢بسن عن أبيو قاؿ: كاف علي بن ا٢بسن عليهم الس
ٱبطب فقاـ إليو رجل فقاؿ: يا أمّب ا٤بؤمنْب أخرب٘ب من أىل ا١بماعة كمن أىل الفرقة؟ كمن 

أىل البدعة؟ فقاؿ: )كٰبك أما إذا سألتِب فافهم عِب كال عليك أال تسأؿ عنها أحدان 



اتبعِب كإف قلو كذلك ا٢بق عن أمر اهلل، كأمر رسولو، بعدم، فأما أىل ا١بماعة فأنا كمن 
كأما أىل الفرقة فا٤بخالفوف ٕب ك٤بن اتبعِب كإف كثركا، كأما أىل السنة فا٤بستمسكوف ٗبا سنو 

اهلل كرسولو كإف قلوا، كأما أىل البدعة فا٤بخالفوف ألمر اهلل كلكتابو، كلرسولو العاملوف 
ضى منهم الفوج األكؿ، كبقيت أفواج كعلى اهلل قصمها برأيهم، كأىوائهم، كإف كثركا كقد م

 عن حدبة األرض.

فقاـ إليو عمار فقاؿ: يا أمّب ا٤بؤمنْب إف الناس يذكركف الفيء، كيزعموف أف من قاتلنا فهو 
كمالو كأىلو ُبء لنا ككلده، فقاـ إليو رجل من بكر بن كائل يدعى عباد بن قيس ككاف ذا 

اهلل يا أمّب ا٤بؤمنْب: ما قسمت بالسوية، كال عدلت، كساؽ عارضة، كلساف شديد فقاؿ: ك 
إٔب قولو: فقاؿ علي عليو السبلـ إف كنتى كاذبان فبل أماتك اهلل حٌب تلقى غبلـ ثقيف، 
: كمن غبلـ ثقيف يا أمّب ا٤بؤمنْب فقاؿ: رجل ال يدع هلل حرمة إال  فقاؿ رجل من القـو

مو قاصم ا١ببارين قبلو ٗبوت فاحش ٰبرؽ انتهكها، قاؿ: فيموت أك يقتل، قاؿ: بل يقص
منو دبره لكثرة ما ٯبرم من بطنو، يا أخا بكر أنت امرؤ ضعيف الرأم، أك ما علمت أنا ال 
نأخذ الصغّب بذنب الكبّب، كأف األمواؿ كانت ٥بم قبل الفرقة، كتزكجوا على رشدة، ككلدكا 

فهو ٥بم مّباث كإف عدا على الفطرة، كإ٭با لكم ما حول عسكرىم، كما كاف ُب دكرىم 
علينا أحد منهم أخذناه بذنبو كمن كف عنا ٓب ٫بمل عليو ذنب غّبه إٔب قولو صلوات اهلل 
عليو: يا أخا بكر أما علمت أف دار ا٢برب ٰبل ما فيها، كأف دار ا٥بجرة ٰبـر ما فيها إال 

 ٕبق فمهبلن مهبلن إٔب قولو:

ف اتبعتموه كأطعتموه ٓب يضل بكم عن منهاج فقاـ عمار فقاؿ: يا أيها الناس إنكم كاهلل إ
قيد شعرة، ككيف يكوف ذلك، كقد استودعو رسوؿ اهلل ا٤بنايا، كالوصايا، كفصل ا٣بطاب 

على منهاج ىاركف بن عمراف إذ قاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))أنت مِب 
بو كإكرامان منو لنبيو صلى اهلل ٗبنزلة ىارف من موسى إال أنو ال نيب بعدم(( فضبلن خصو اهلل 

عليو كآلو كسلم حيث أعطاه مآب يعط أحدان من خلقو، ٍب قاؿ علي: انظركا رٞبكم اهلل ما 



تؤمركف فامضوا لو فإف العآب أعلم ٗبا يأٌب بو من ا١باىل ا٣بسيس األخس، فإ٘ب حاملكم 
، كمرارة عتيدة، إف شاء اهلل إف أطعتمو٘ب على سبيل ا١بنة، كإف كانت ذا مشقة شديدة

كالدنيا حلوة، كا٢ببلكة ٤بن اغَب ّٔا من الشقوة، كالندامة عما قليل، ٍب إ٘ب ٨بربكم أف جيبلن 
من بِب إسرائيل أمرىم نبيهم أاليشربوا من النهر فلجوا ُب ترؾ أمره فشربوا منو إال قليبلن 

 .منهم، فكونوا رٞبكم اهلل من أكلئك الذين أطاعوا رّٔم كٓب يعصوا رّٔم
كأما عائشة فأدركها رأم النساء، كشيء كاف ُب نفسها علٌي يغلي ُب جوفها كا٤برجل، كلو 

دعيت لتناؿ من غّبم ما أتت إٕب، ٓب تفعل، ك٥با بعد ذلك حرمتها األكٔب، كا٢بساب على 
اهلل إٔب آخر كبلمو صلوات اهلل عليو، كقد ساؽ السيد اإلماـ علي بن عبد اهلل بن القاسم 

 ، ركاية السيوطي إٔب قولو: من حدبة األرض، قاؿ: فهذه ركاية أىل ا٢بديث ٥با.ُب الدالئل
كأما ركاية الشيعة ٥با فما أخرجو ا٢بجورم ُب ركضتو بإسناده إٔب معاذ البصرم من طريق 
العبدم عن أبيو عن جده أف عليان ٤با فرغ من أىل ا١بمل نادل بالصبلة جامعة، ٍب ساؽ 

بالناس ُب ا٤بسجد األعظم، كساؽ لفظ ا٣بطبة، من ٝبلتها  ا٢بديث إٔب أف قاؿ: كصلى
 ا٢بديث الذم ركاه السيوطي عن اإلماـ ٰبٓب بن عبد اهلل بلفظو. انتهى.

ك٩با كرد من النصوص بلفظ السنة كا١بماعة على ا٣بصوص، ا٣برب الطويل الذم أخرجو أبو 
ر باهلل عليو السبلـ ُب إسحاؽ أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم الثعليب، أخرجو اإلماـ ا٤بنصو 

الشاُب، كصاحب الكشاؼ عند تفسّب قولو جل كعبل: ?قيٍل ال أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ 
?]الشورل: [، كالرازم ُب )مفاتيح الغيب( كفيو: )أال من مات على 23اٍلمىوىدَّةى ُب اٍلقيٍرىبى

صباح، كعنو صلى اهلل عليو حب آؿ ٧بمد مات على السنة كا١بماعة( ك٫بوه ُب إشراؽ اإل
كآلو كسلم : ))من أحب حسنان، كحسينان، كأباٮبا، كأمهما كاف معي ُب ا١بنة، كمات متبعان 
للسنة((، أخرجو أبو داكد، كُب معناىا أخبار ال حاجة الستقصائها، كا٢بق أكضح من فلق 

 النهار ألكٕب األبصار.



، كاتباع الفرقة، كتسمية ذلك سنة كإف من أبْب البدعة، كأكضح الفرقة ابتداع البدعة
كٝباعة، كلزكمان للطاعة، كباهلل عليك إف كنت ٩بن يؤمن باهلل كرسولو، كٰبكم كتاب اهلل 
كسنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ىل تستقيم دعول من يدعي اتباع السنة النبوية مع 

، ا٤بطهرين من الرجس بنص رفضهم للعَبة احملمدية ا٤بوصى ّٔم ُب األخبار ا٤بتواترة الضركرية
الكتاب، ا٤بسؤكلة مودهتم على ٝبيع ذكم األلباب، فما يكوف ا١بواب على اهلل، كرسولو 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم يـو العرض كا٢بساب ؟ ككيف يكوف ا٢باؿ، كأئمة تلك السنة 

ليهم ا٤بركوف إليها الدعاة إٔب النار ُب متواتر األخبار؟ كىب أف ىوالء األعمار، خف ع
ذلك األصل ا٤بنهار، ا٤بؤسس على شفا جرؼ ىار، فأم عذر ٥بم ُب االئتماـ بالفجار، 

كاحملاماة عن أعداء اهلل، كأعداء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ، كالتوٕب كالَبضي عن 
أكلئك الطغاة البغاة األشرار، كالنصب كالرفض لنجـو آؿ ٧بمد األطهار، كالسب كالبغض 

يعنا كىأىفَّ اهلل ألكلياء ا لعَبة األبرار: ?كىلىٍو يػىرىل الًَّذينى ظىلىميوا ًإٍذ يػىرىٍكفى اٍلعىذىابى أىفَّ اٍلقيوَّةى لًلًَّو ٝبًى
اًب، ًإٍذ تػىبػىرَّأى الًَّذينى اتًُّبعيوا ًمنى الًَّذينى اتػَّبػىعيوا كىرىأىكيا اٍلعىذىابى كىتػىقىطَّعىٍت ًًّٔمي ا ،شىًديدي اٍلعىذى  ألىٍسبىابي

ًلكى ييرًيًهمي اهلل ا تػىبػىرَّءيكا ًمنَّا كىذى أىٍعمىا٥بىيٍم  كىقىاؿى الًَّذينى اتػَّبػىعيوا لىٍو أىفَّ لىنىا كىرَّةن فػىنىتىبػىرَّأى ًمنػٍهيٍم كىمى
 [.167 -165حىسىرىاتو عىلىٍيًهٍم كىمىا ىيٍم ًٖبىارًًجْبى ًمنى النَّاًر?]البقرة: آية 

ىا، كٝباعتهم الٍب اتبعوىا، كىي سنة ا٤بضلْب، فتلك سنتهم على زعمهم الٍب ابتدعو 
كٝباعة الظا٤بْب ا٤بخالفة لكتاب اهلل رب العا٤بْب، كسنة سيد ا٤برسلْب عليهم الصبلة 

كالسبلـ، كا٤بفارقة ١بماعة كصية إماـ ا٤بتقْب، كأىل بيتو قرناء الذكر ا٤ببْب عليهم السبلـ ، 
اف إٔب يـو الدين رضواف اهلل عليهم كلصحابة الرسوؿ السابقْب، كالتابعْب ٥بم بإحس

ًبيًل اٍلميٍؤًمًنْبى نػيوىلّْ  ى لىوي ا٥ٍبيدىل كىيػىتًَّبٍع غىيػٍرى سى ًو مىا أٝبعْب، ?كىمىٍن ييشىاًقًق الرَّسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىْبَّ
نَّمى كىسىاءىٍت مىًصّبنا?]النساء: ضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو [، ?كىًإفَّ الظَّاًلًمْبى بػىعٍ 115تػىوىٔبَّ كىنيٍصًلًو جىهى

[، ?كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ اهلل 88[، ?كىلىتػىٍعلىمينَّ نػىبىأىهي بػىٍعدى ًحْبو?]ص:19كىاللَّوي كىٕبُّ اٍلميتًَّقْبى?]ا١باثية: 
قّْ [، ?قىاؿى رىبّْ اٍحكيٍم بًا٢بٍى 56كىرىسيولىوي كىالًَّذينى آمىنيوا فىًإفَّ ًحٍزبى اهلل ىيمي اٍلغىالًبيوفى?]ا٤بائدة:



 [.112كىرىبػُّنىا الرٍَّٞبني اٍلميٍستػىعىافي عىلىى مىا تىًصفيوفى?]األنبياء:
كنرجو اهلل التوفيق إٔب أقـو طريق بفضلو ككرمو، كاهلل أسأؿ أف يصلح العمل ليكوف من 

السعي ا٤بتقبل، كأف يتداركنا برٞبتو يـو القياـ، كأف ٱبتم لنا كلكافة ا٤بؤمنْب ٕبسن ا٣بتاـ إنو 
جابة، كاليو منتهى األمل كاإلصابة، ?رىبّْ أىٍكزًٍعًِب أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الًٍَّب أىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ كٕب اإل

كىعىلىى كىاًلدىمَّ كىأىٍف أىٍعمىلى صىا٢بًنا تػىٍرضىاهي كىأىٍصًلٍح ٕب ُب ذيرّْيًٍَّب ًإ٘بّْ تػيٍبتي إًلىٍيكى كىًإ٘بّْ ًمنى 
كصلى اهلل كسلم على سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو الطاىرين  [،15اٍلميٍسًلًمْبى?]األحقاؼ:
 ٞبلة السنة كالكتاب.

 ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور ا٤بؤيدم ا٢بسِب
 غفر اهلل لو كللمؤمنْب كافة

 مقدمة التحقيق
ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا٣بلق سيدنا كموالنا ٧بمد بن عبد اهلل 

ن ىاشم. ا٤ببعوث رٞبةن للعا٤بْب، كعلى آلو قرناء الكتاب ا٤ببْب، كا٢باملْب بن عبد ا٤بطلب ب
لواء سنة جدىم عرب القركف كالسنْب، كعلى صحابتو الراشدين، كالتابعْب ٥بم بإحساف إٔب 

 يـو الدين آمْب.
 كبعد:

 فهذا كتاب )ا٤بصابيح من أخبار ا٤بصطفى كا٤برتضى كاألئمة من كلدٮبا ا٤بيامْب األطهار(
تأليف اإلماـ ا٤بناظر الفقيو احمليط بألفاظ العَبة النبوية ا٤بطهرة السيد: أيب العباس أٞبد بن 
إبراىيم بن ا٢بسن بن علي بن إبراىيم بن ٧بمد بن سليماف بن داكد بن ا٢بسن بن ا٢بسن 
السبط بن أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب صلوات اهلل عليهم أٝبعْب. ينشر للمرة األكٔب 

 دراستو كٙبقيقو كالتعليق عليو. بعد
 كيليو: )تتمة ا٤بصابيح( للعبلمة الشيخ علي بن ببلؿ اآلملي الزيدم.

أما عن التحقيق فقد اعتمدت على أربع نسخ خطية، كلكي يتضح ما قمت بو ُب سبيل 



إخراج ىذا الكتاب بقسميو إٔب حيز التداكؿ قٌدمت بدراسة مصغرة أكضحت خبل٥با 
 ا٤بواضيع اآلتية:

 أكال: خطة كمنهج ٙبقيق ا٤بخطوطة)النص(.
 ثانيان: بْب ا٤بخطوطة كمؤلفها.

 ثالثان: كصف النسخ ا٣بطية ا٤بعتمدة ُب التحقيق.
 ككل ذلك مرتبان على النحو التإب:

 أكال: خطة كمنهج ٙبقيق ا٤بخطوطة
 خطة التحقيق

عدة من أٮبها:  ا٥بدؼ األساسي لدراسة كٙبقيق الكتاب الذم بْب أيدينا يدكر على زكايا
إحكاـ كضبط مادة الكتاب طبقان ٤با صنفو مؤلفو أك على األقل مقاربان لذلك، إضافة إٔب 
التثبت من نسبة الكتاب ٤بؤلفو كترٝبة ا٤بؤلف، كالتعرؼ على أماكن كجود النسخ ا٣بطية 
ا٤بعتمدة ُب التحقيق ككذا كصف كل كاحدة منهن، كأخّبان توضيح أٮبية كٙبليل موضوع 

 خطوطة ، ككذا منهج كمصادر ا٤بؤلف.ا٤ب

 صعوبات كاجهت احملقق
لقد كاجهتِب ُب سبيل دراسة كٙبقيق الكتاب الذم بْب أيدينا بقسميو ا٤بصابيح كتتمتو 

صعاب عدة كال أبالغ إذا قلت أنو ٓب /تكاد/ ٛبر صفحة كاحدة إال ككاجهتِب فيها شيء 
 التالية: من ذلك، كٲبكن توضيح أىم تلك الصعوبات ُب النقاط

إذ كرد ُب تلك النسخ السند   -اختصار السند ُب ٝبيع النسخ ا٤بعتمدة ُب التحقيق  -1
 ( كبعد ذلك ذكر ما لفظو: )كمن ىنا اختصار ُب السند(.7كامبلن حٌب ا٣برب رقم)

عدـ كقوُب على بعض الكتب الٍب ألفت ُب أخبار بعض من ترٝبهم ا٤بؤلف كمن  -2
كتب نصر بن مزاحم، كأبو ٨بنف: لوط بن ٰبٓب، كالواقدم، ذلك على سبيل ا٤بثاؿ بعض  



النوفلي، ك٧بمد بن حبيب، كغّبىم. كغّبىا من الصعوبات الٍب تواجو أم ٧بقق ُب 
 ٨بطوطة كهذه

 منهج ٙبقيق النص
 ٲبكن توضيح ا٤بنهج الذم اتبعتو ُب دراسة كٙبقيق ا٤بخطوطة ُب البنود كالنقاط التالية:

ـ أيب العباس ا٢بسِب، ككذا للشيخ علي بن ببلؿ اآلملي جامع ترٝبة ا٤بؤلف اإلما -1
 التتمة. معتمدان ُب ذلك على كتب السّب كالَباجم كالتأريخ.

 توضيح منهج ا٤بؤلف. -2
 اإلشارة كلو بإٯباز إٔب أىم ا٤بصادر الٍب اعتمدهتا ُب سبيل إ٪باز /ىذا الكتاب/. -3
 دراسة كٙبقيق الكتاب.التنويو إٔب أىم الصعاب الٍب كاجهتِب ُب  -4
 ٚبريج اآليات القرآنية الشريفة. -5
 ٚبريج األحاديث النبوية الشريفة. -6
مقابلة النسخ ا٣بطية ا٤بعتمدة، كتوضيح أىم الفوارؽ بينهن ُب ا٥بامش، مع ضبط  -7

 كإثبات اللفظ األصح ُب ا٤بًب، كطبقان لقواعد التحقيق ا٤بتبعة ُب مثل ذلك.
اء الٍب كقع فيها النساخ، سواءن كاف ذلك من الناحية اإلمبلئية ضبط كتصحيح األخط -8

أك غّبىا. إذ يتم التصحيح أكالن ككضع الكلمة أك اللفظ بْب قوسْب، ٍب ذكر ما كرد عليو 
 ُب ا٥بامش كذلك بقوٕب: كردت ُب )أ( أك )ب( أك )جػ( أك)د(. ىكذا: )...(.

  ّٔا.إدخاؿ بعض األلفاظ الٍب ال يستقيم ا٤بعُب إال -9
 قمت بوضع النقاط كالفواصل كعبلمات الَبقيم ا٤بتعارؼ عليها.-10
 تفسّب كتوضيح بعض األلفاظ اللغوية الٍب يصعب على القارئ فهمها.-11
إذ نوه النساخ إٔب ذلك -( 7نتيجة لعدـ كجود أسانيد األخبار كاملة بعد ا٣برب رقم)-12

األسانيد الناقصة كاحملذكفة فوجدت ٕبثت عن تلك  -بقو٥بم: كمن ىنا اختصار ُب السند
أغلبها ُب كتاب )شرح األحكاـ( ككذا )االعتصاـ( ا٤بستقي مؤلفو األخبار كاألسانيد منو 



ككذا كتاب )أمإب أيب طالب( إذ ركل مؤلفو أخباران عديدة كفيو عن مؤلفنا كبنفس 
يناسب موضوع  أسانيده، ككذا كتاب )الشاُب( لئلماـ عبد اهلل بن ٞبزة، إذ ركل بعض ما 

 كتابو عن مؤلفنا أيضان.
 التعريف ببعض األماكن الغّب مشهورة.-13
 كضع عناكين جانبية خاصة ببعض ا٤بوضوعات ا٤بتعلقة با٤بَبجم ٥بم.-14

%( سواء كانوا رجاؿ سند أك 90كنت قد ترٝبت ألغلب أعبلـ الكتاب )حوإب -15
 م /٤بعجم مستقل/إال أ٘ب /كجدت/ أهنم سيثقلوف ا٢باشية فَبكته-غّبىم 

 كضع فهارس عامة للكتاب )آيات، أحاديث، /آثار/، أماكن، أعبلـ(.-16
 اإلشارة إٔب هناية كل صفحة من صفحات النسخ ا٤بعتمدة ُب التحقيق.-17

 ثانيا: بْب ا٤بخطوطة كمؤلفها
 التثبت من نسبة الكتاب ٤بؤلفو كتأريخ التأليف
ككذا من خبلؿ مصادر ترٝبة ا٤بؤلف)أٞبدبن  من خبلؿ النسخ ا٣بطية ا٤بعتمدة ُب التحقيق

إبراىيم ا٢بسِب أبو العباس، كعلي بن ببلؿ( كجدت أف ىناؾ إٝباعان على أف كتاب 
 ا٤بصابيح أليب العباس كأف تتمتو للشيخ علي بن ببلؿ، ٝبعان كركاية عن /ا٤بؤلف األكؿ/

ُب كىو خبلؿ ترٝبة أما عن تأريخ التأليف فمن خبلؿ ترٝبة أيب العباس /نتبْب/ أنو تو 
ىػ( كبالتإب فإف آخر 353اإلماـ ٰبٓب بن زيد كٙبديدان ُب ذكر خركجو، كا٤بؤلف توُب سنة)

ىػ( أك 353عهده بالكتاب ىو تأريخ كفاتو ٩با يعِب أف تأريخ التأليف كاف خبلؿ سنة)
 قبلها بيسّب.

معو الشيخ علي أما تتمة ا٤بصابيح فلم أقف على ذلك كأيضان ٓب أقف على تأريخ كفاة جا
 بن ببلؿ.



 ترٝبة ا٤بؤلف )اإلماـ أبو العباس ا٢بسِب(
أبو العباس ا٢بسِب: ىو اإلماـ الكبّب كالعآب ا١بليل كالنرباس ا٤بضيئ أٞبد بن إبراىيم بن 

ا٢بسن بن علي بن إبراىيم بن ٧بمد بن سليماف بن داكد بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن 
 عْب.أيب طالب صلوات اهلل عليهم أٝب

ترجم لو صاحب )الطبقات( قائبلن: أٞبد بن إبراىيم بن ا٢بسن بن علي بن إبراىيم بن 
٧بمد بن سليماف بن داكد بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب، السيد اإلماـ أبو 

: -أم ا٤بنصور باهلل عبد اهلل بن ٞبزة  -العباس ا٢بسِب قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم باهلل 
يط بألفاظ العَبة أٝبع غّب مدافع كال منازع، كاف ُب ٧بل اإلمامة كمنزؿ الزعامة، الفقيو احمل

ككاف ُب زمن الراضي باهلل من العباسية، كعاصر ا٤بلقب بالطاىر كالراضي كا٤بستضيئ 
 كا٤بتقي.

قلت: ككانت بيعة ا٤بتقي سنة تسع كعشرين كثبلٜبائة، كتوُب سنة سبع كٟبسْب كثبلٜبائة، 
أم صاحب الَبٝبة: دخلت الرم سنة اثنْب  -دائق الوردية(: قاؿ السيد )ع( قاؿ ُب )ا٢ب

كعشرين كثبلٜبائة ككنت ارٙبلت إٔب شيخ العلوية كعا٤بهم أبو زيد عيسى بن ٧بمد 
]العلوم[ من كلد زيد بن علي كإٔب غّبه مثل ابن أيب حاًب كآخرين لسماع ا٢بديث كأ٠بع 

 منهم.
جعفر كأيب سعيد، كعن عبد العزيز بن إسحاؽ شيخ قلت: يركم عن أبيو ك٧بمد بن 

الزيدية كمن طريقو اتصلت طريق آّموع الكبّب لزيد بن علي كركاية ا٤بتقدمْب ىو كأبو زيد 
عيسى بن ٧بمد، كركل عن علي بن العباس العلوم ك٠بع )األحكاـ(، كركل )ا٤بنتخب( 

ىو ركاٮبا عن عمو أٞبد بن على خاٛبو ا٢بفاظ ٰبٓب بن ٧بمد بن ا٥بادم عليو السبلـ ك 
ا٥بادم كىو عن أبيو ا٥بادم عليو السبلـ كركل عنو: السيداف األخواف ٝبيع أخبار األئمة 

كشيعتهم، كركل عنو أيضان: يوسف ا٣بطيب كما حققو موالنا اإلماـ القاسم بن ٧بمد عليو 
 السبلـ كغّبه كزيد بن إ٠باعيل ا٢بسِب.



ك٧بجة كلو العلـو الواسعة كا٤بؤلفات النافعة منها: قاؿ القاضي أٞبد بن صاّب: ىو حجة 
ُب سّب األئمة أكملو  -الذم بْب يديك  -)شرح األحكاـ(، ك)اإلبانة(، ك)ا٤بصابيح( 

 علي بن ببلؿ.
قاؿ ا٢باكم )أم احملسّْن بن كرامة ا١بشمي(: كاف فاضبلن عا٤بان جامعان بعض علم الكبلـ 

األخيار: ٝبع بْب الكبلـ كالفقو كإليو انتهت الرئاسة كفقو الزيدية، كلو كتب، كقاؿ ُب كنز 
ُب فقو الزيدية كبالغ ُب نصرة أقوا٥بم، كخرٌج على مذىب ا٥بادم كالقاسم الكثّب الواسع، 

كشرح األحكاـ بشرح حسن، كلو كتاب النصوص، ككاف أكؿ مرة إماميان ٍب رجع إٔب 
خرج إٔب بغداد فأخذ عنو: مذىب الزيدية، كدخل إٔب فارس فأكرمو عماد الدكلة ٍب 

السيداف األخواف )ـ( ا٤بؤيد باهلل ك)ط( أبو طالب كأخذ عنو قبل ذلك السيد أبو عبد اهلل 
 الداعي. انتهى. كفاتو ُب نيف كٟبسْب كثبلٜبائة.

خرٌج لو: أئمتنا الثبلثة: ا٤بؤيد كأبو طالب كا٤برشد كغّبىم من أئمتنا ُب ٝبيع كتبهم من 
 األئمة ا٤بتأخرين.

ترجم لو ُب مطلع البدكر قائبلن: السيد الشريف اإلماـ أبو العباس أٞبد بن إبراىيم بن ك 
ا٢بسن بن علي بن إبراىيم بن ٧بمد بن سليماف بن داكد بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن 

أيب طالب ا٢بسِب رضي اهلل عنهم، ىو حجة هلل باىرة ك٧بجة إليو ظاىرة، لو العلـو 
امعة كا٤بصابيح كالنصوص كغّبٮبا كالذم ألف من ا٤بصابيح ىو إٔب الواسعة، كا٤بؤلفات ا١ب

خركج ٰبٓب بن زيد عليهما السبلـ كالتتمة أليب ا٢بسن: علي بن ببلؿ اآلٌب ذكره إف شاء 
اهلل تعأب، قاؿ علي بن ببلؿ: كاف الشريف أبو العباس ا٢بسِب رضي اهلل عنو ابتدء ىذا 

أكؿ ما يريد ذكر خركجهم فلما بلغ إٔب ذكر خركج الكتاب فذكر ٝبلة أسامي األئمة ُب 
ٰبٓب بن زيد إٔب خراساف حالت ا٤بنية بينو كبْب إٛبامو فسألِب بعض األصحاب إٛبامو 

فأجبت إٔب ملتمسهم ٧بتسبان لؤلجر كأتيت بأ٠بائهم على حسب ما رتب ىو كٓب أقدـ 
 أحدىم على اآلخر.



ٯبمع بْب الكبلـ كفقو الزيدية، ككاف السيد قاؿ ا٢باكم رٞبو اهلل ُب حقو: ىو فاضل عآب 
أبو عبد اهلل بن الداعي ُب أكؿ أمره اختلف إليو يتلقن منو مسائل الفقو ٍب خرج إٔب فارس 

فأكرمو عماد الدكلة: علي بن بويو، ٍب خرج إٔب بغداد كاختلف إليو السيداف أبو طالب 
ظيمان كلو كتب ُب ذلك، كشرح كتب كأبو ا٢بسْب، كبلغ أبو العباس ُب فقو الزيدية مبلغان ع

 ا٥بادم كاألحكاـ كا٤بنتخب كلو كتاب ُب النصوص كغّب ذلك، انتهى كبلـ ا٢باكم.
قلت: شرحو لؤلحكاـ موجود كأما شرحو ا٤بنتخب فغّب موجود كٓب أعرؼ )النصوص( لو 

إال أ٘ب رأيت لو كتابان ُب غاية ا٢بسن مبوب على أبواب الفقو يذكر فيو ا٣ببلؼ بْب 
القاسم كا٥بادم كبْب أيب حنيفة كالشافعي كيورد ا٢بجة، كإذا ركل ا٢بديث ساقو بإسناده 

 كبغّب ]إسناده[ فيو عن أيب حنيفة الكوُب.
كمن شيوخو: عبد الرٞبن بن أيب حاًب، كالقاسم بن عبد العزيز بن إسحاؽ بن جعفر 

د الناس أنو: خاؿ كاشتهر عن -رضي اهلل عنو  -البغدادم كغّبٮبا، كلو تبلمذة أجبلء 
السيدين، ك٩بن ذكر ذلك السيد ا٤بهدم ُب ديباجة الغايات ُب شرح قولو أكابر األئمة 
كا٤بشهور عند النسابْب غّب ىذا، قالوا أـ السيدين حسينية كأبو العباس حسِب كىي أـ 

ا٢بسن بن علي بن عبد اهلل ا٢بسِب ا٢بقيِب قاؿ بعضهم: ٰبتمل أف يكوف أخان ألمهما من 
 ها.أم

كما ترجم لو العبلمة ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم بن ٧بمد ُب كتابو )ا٤بستطاب( ا٤بشهور 
بالطبقات الصغرل ٗبا لفظو: )السيد العبلمة أحد العلماء ا٤بخرجْب على مذىب ا٥بادم: 

 أبو العباس ا٢بسِب قيل إنو كاف أكؿ إماميان اثِب عشريان ٍب رجع إٔب ا٥بدكية(.

كُب أياـ الراضي أبو العباس ا٢بسِب كىو: أٞبد بن إبراىيم بن ٧بمد بن قاؿ ُب )الشاُب(: 
سليماف بن داكد بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب عليو السبلـ كىو ا٤بتكلم الفقيو ا٤بناظر 
احمليط بألفاظ علماء العَبة أٝبع غّب مدافع كال منازع، ككاف ُب ٧بل اإلمامة ك٧بل الزعامة، 

يث يتمكن من إنفاذ األحكاـ ُب ٧باربتو للظا٤بْب، كعاصر ا٤بلقب كٓب ينتظم لو األمر ٕب



 بالقاىر كالراضي كا٤بتقي.
قاؿ صاحب النزىة: كلو مؤلفات ُب فقو ا٥بدكية الشيعة منها: )شرح النصوص( ُب ٦بلد، 
كمنها )شرح األحكاـ( ُب ٦بلدين كاألحاديث الٍب أكردىا فيو مسندة كما ركل كدؿ كبلـ 

عض األكراؽ أنو ال يقبل األحاديث ا٤برسلة قاؿ فيها: قاؿ أبو العباس كقفت عليو ُب ب
ا٢بسِب: )لكل دينو فرساف كفرساف ىذا الدين أصحاب األسانيد(. كبو قاؿ اإلماـ الناصر 

بن ا٢بسن بن علي األطركش حيث قاؿ: اإلسناد ىو ا٤بؤمَّن ككل حديث ال يستند فيو فهو 
فقو الرجل ا٤بؤمن بصره با٢بديث، قاؿ قاؿ: عثماف خل كبقل. كقاؿ قدس اهلل ركحو: من 

بن أيب شيبة عن سوادة بن أيب ا١بعد عن أيب جعفر ٧بمد بن علي أنو قاؿ: من طلب 
العلم ببل إسناد فهو كحاطب ليل، قاؿ كاألخبار النبوية قد نقدناىا نقد الدراىم كميزنا 

)ا٤بصابيح( ُب التاريخ ذكر  صحيحها من سقيمها بعوف اهلل تعأب كمٌنو. كلو أيضان كتاب
فيو األئمة الدعاة كسلك فيو مسلك ا١باركدية من الزيدية كلعلو كاف جاركديان كىذا السيد 

أحد مشايخ السيدين ا٤بؤيد باهلل كأيب طالب كىو خا٥بما أيضان كىو من أىل اإلستنباط 
 )…(.كالتخريج أيضان كما أشرنا إليو أكؿ الكتاب، مات سنة 

ه ٔبرجاف كعليو مشهد ىناؾ يركل أنو ٓب يبق من ا٤بشاىد الٍب أخرّٔا التتار قلت: كلعل قرب 
حاؿ خركجهم على ا٤بلك ٧بمد بن بكسل خوارـز شاه إال ا٤بشاىد الٍب ُب ببلد الزيدية  
كمشهد السيدين أيب العباس كأيب طالب كببلد الزيدية بعض جرجاف كخراساف كعراؽ 

كالرم كا٢بجاز كينبع كالصفراء كاليمن األخضر األعلى  الشاـ كا١بيل كالديلم كآمل كالكوفة
 من مكة إٔب رداع كيسمى األخضر لكثرة أهناره كأشجاره كاهلل أعلم.

أم  -كترجم لو اإلماـ ا٤بنصور باهلل عبد اهلل بن ٞبزة ُب الشاُب كقاؿ: )ككاف ُب أيامو 
العباس ا٢بسِب عليو  من أىل البيت عليهم السبلـ أيضان أبو -الداعي ا٢بسن بن القاسم 

السبلـ كىو: أٞبد بن إبراىيم بن ا٢بسن بن إبراىيم بن ٧بمد بن سليماف بن داكد بن 
ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب عليهم السبلـ ا٤بتكلم الفقيو ا٤بناظر احمليط بألفاظ 



ا ينتظم لو علماء العَبة أٝبع غّب مدافع كال منازع فكاف ُب ٧بل اإلمامة كمنزلة الزعامة ك٤ب
األمر ٕبيث يتمكن من إنفاذ األحكاـ ك٧باربة الظا٤بْب كعاصر ا٤بلقب بالقاىر كالراضي 

كا٤بتقي فكانت خبلفة الراضي ست سنْب كعشرة أشهر كعشرة أياـ( كما ترٝبو صاحب 
ا١بداكؿ كأعياف الشيعة كا١بندارم ُب تراجم األزىار كالسيد ا٤بؤب ٦بدالدين ُب التحف شرح 

 كالوجيو ُب أعبلـ ا٤بؤلفْب الزيدية عن ا٤بصادر السابقة.الزلف 

كترجم لو صاحب كتاب: )نوابغ الركاة(، فقاؿ: أٞبد بن إبراىيم بن ا٢بسن بن إبراىيم بن 
٧بمد بن سليماف بن داكد بن ا٢بسن ا٤بثُب بن ا٢بسن السبط آّتىب، كاف الشريف أبو 

 -ىػ( 836ا٤بهدم أٞبد بن ٰبٓب ا٤بتوَب )العباس أٞبد عآب دىره كما ذكره كذلك اإلماـ 
ُب كتابو )رياض الفكر( كذكر أنو قرأ عليو ابن أختو اإلماـ  -ىػ(840الصحيح أنو توُب)

ىػ( 312ا٤بؤيد باهلل أٞبد بن ا٢بسْب ا٥بارك٘ب ا٤بولود بطربستاف ]ُب[ حدكد)
اشتغل عليو ُب ىػ( عن تسع كتسعْب سنة. كقاؿ أنو قرأ على خالو ا٤بذكور، ك 411كا٤بتوُب)

أكؿ عمره ٍب قرأ على غّبه، فيظهر أنو كاف عآب )طربستاف( ُب عصره كىو ]ُب[ 
ىػ( أك آف اشتغاؿ ابن أختو عليو كذكر أيضان ُب ترٝبة ٰبٓب بن ا٢بسْب ا٥بارك٘ب 330حدكد)

ىػ( أخي أٞبد بن ا٢بسْب ا٤بذكور أنو أيضان اشتغل على خالو أيب العباس 424ا٤بتوُب سنة)
 ور(.ا٤بذك

كبعد أف أكضحت ترٝبتو من خبلؿ أىم ا٤بصادر كا٤براجع أكرد فيما يلي ترٝبتو بشكل 
 أكثر توضيحان كمن خبلؿ نقاط كعلى النحو التإب:

 ا٠بو كنسبو
ىو اإلماـ الكبّب أٞبد بن إبراىيم بن ا٢بسن بن علي بن إبراىيم بن ٧بمد بن سليماف بن 

 طالب صلوات اهلل عليهم أٝبعْب.داكد بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب 



 مولده كنشأتو
ٓب أقف على تاريخ مولده على كجو التحديد، كمن خبلؿ ما كقفت عليو من تراجم بعض 

 علماء أئمة أىل البيت ٲبكن القوؿ:
 ىػ( كاهلل أعلم.290-280لعل مولده بآمل طربستاف كلعل تأريخ مولده ٧بصور بْب سنة)

على ما نشأ عليو آباؤه رضواف اهلل عليهم أٝبعْب، ككاف أكؿ  أما نشأتو رٞبو اهلل، فقد نشأ
 أخذه للعلـو عن كالده كعن علماء عصره آنذاؾ ٗبدينة آمل طربستاف.

 مشائخو الذين أخذ عنهم العلـو
 لقد أخذ صاحب الَبٝبة على علماء كمشائخ عدة أجلهم كأشهرىم:

 كالده رٞبو اهلل. -1
بن علي بن ا٢بسن بن علي بن عمر بن علي بن  اإلماـ الناصر األطركش: ا٢بسن -2

ىػ( كا٤بتوُب 230ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب عليهم السبلـ ا٤بولود ُب ا٤بدينة ا٤بنورة سنة)
 ىػ(.304شعباف سنة)25بآمل طربستاف ُب 

أبو ٧بمد عبد الرٞبن بن أيب حاًب ٧بمد بن إدريس بن ا٤بنذر التميمي ا٢بنظلي الرازم  -3
ىػ( 327ىػ( كتوُب سنة)241كقيل240ا١برح كالتعديل(. مولده سنة)صاحب كتاب )

 بالرم، كقد رحل إليو ا٤بؤلف كأخذ عنو ا٢بديث.
عبد العزيز بن إسحاؽ بن جعفر بن ركزّٔاف بن ا٥بيثم. أبو القاسم ا٤بعركؼ بابن  -4

 ىػ(.353ىػ( ٠بع ا٤بؤلف عنو سنة)363-272البقاؿ الزيدم )
بن ٧بمد بن أٞبد بن عيسى بن ٰبٓب بن زيد عليهم السبلـ أبو زيد العلوم: عيسى  -5

 ىػ(.322أخذ عنو حديث األئمة القدماء، كذلك بعد أف رحل إليو إٔب الرم سنة)
ا٢بافظ أبو العباس أٞبد بن ٧بمد بن سعيد ا٥بمدا٘ب الكوُب ا٤بعركؼ بابن عقدة  -6
 ىػ( الذم طبقت شهرتو اآلفاؽ أخذ عنو إجازة.249-332)
دث أبو ٧بمد: عبد اهلل بن ٧بمد بن العباس ا٤بكي الفاكهي ا٤بتوُب احمل -7



ـ( صاحب )أخبار مكة(. قاؿ صاحب الطبقات: إف ا٤بؤلف حدث 964ىػ/353سنة)
 ىػ( كىو أحد تبلمذتو رحل إليو إٔب مكة.353عنو ُب سنة)

عنو ا٢بافظ أبو نعيم عبد ا٤بلك بن ٧بمد بن عدم ا١برجا٘ب اإلسَباباذم أخذ ا٤بؤلف  -8
ٖبراساف أك خبلؿ تنقبلتو بْب العراؽ كمكة كخراساف كما ُب ا٤بصابيح. إذ ركل عنو أكثر 

 من خرب.
العبلمة علي بن ا٢بسْب بن ٧بمد بن أٞبد بن ا٥بيثم ا٤بركا٘ب األموم القرشي. أبو الفرج  -9

ة ىػ( يركم عنو ا٤بؤلف ركاي356-284األصبها٘ب. ا٤بولود ُب أصبهاف كنشأ كتوُب ببغداد)
 إمبلء. كىو أحد مشائخو.

 من ركل عنهم ا٤بؤلف
 أكرد فيما يلي أ٠باء الذين ركل عنهم ا٤بؤلف مرتبْب حسب حركؼ ا٤بعجم:

إبراىيم بن ا٢بسن بن إبراىيم )كالد ا٤بؤلف( تتلمذ عليو كركل عنو كما ذكره صاحب  -1
 الطبقات.

 /خ(.1ؿ)إبراىيم بن زىّب ا٢بلوا٘ب. كما ُب شرح األحكاـ لعلي بن ببل -2
 إبراىيم بن سليماف السركم. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب كتابنا ىذا. -3
 إبراىيم بن ٧بمد الثقفي. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب كتابنا ىذا ككذا الطبقات. -4
 أبو أٞبد الفرائضي. ىكذا ُب )شرح األحكاـ(. -5
 أٞبد بن إدريس األشعرم. يركم عنو كما ُب )ا٤بصابيح(. -6
 ن خالد الفارسي. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب ا٤بصابيح كأمإب أيب طالب.أٞبد ب -7
النيسابورم، قاؿ ُب الطبقات ركل  -أك الدارم  -أٞبد بن سعيد بن صخر الدارمي  -8

عنو أٞبد بن سعيد الثقفي كأبو العباس ا٢بسِب )٧بيط( )أم كما ُب احمليط بأصوؿ اإلمامة( 
ي صاحب )السنن( كلد ُب نيف كٜبانْب كمئة كتوُب كلنا على ذلك مبلحظة ىي أف الدارم

ىػ( كُب ىذه ا٢بالة ليس من ا٤بعقوؿ أف يركم عنو ا٤بؤلف مباشرة كٓب يعاصره، 253سنة)



كلعل صاحب )الطبقات( قصد من كبلمو أف أٞبد بن سعيد الثقفي ركل عن الدارمي 
 لم.كمن ٍب ركل عن الثقفي أبو العباس، فهذا أقرب إٔب الصحة كاهلل أع

أٞبد بن سعيد بن عثماف الثقفي. كقد ركل عنو الكثّب من الركايات ُب ا٤بصابيح، كما  -9
ركل اإلماـ أبو طالب ٰبٓب بن ا٢بسْب عن أيب العباس عن الثقفي كثّبان من األخبار، ينظر 

 ( كغّب ذلك.338، 331، 45، 42، 40األمإب ص)
ا٤بؤلف خربان كاحدان ُب ا٤بصابيح،  أٞبد بن العباس بن يزيد األصبها٘ب. يركم عنو -10

 (.332، 235كينظر األمإب ص)
 أٞبد بن علي ابن قاضي اإلماـ ا٥بادم ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم.)ا٤بصابيح(. -11
 أٞبد بن علي بن عافية البجلي. ا٤بصابيح كشرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ. -12
 األمإب(.ىػ(. كما ُب )الطبقات ك 370أٞبد بن علي الكرخي ت) -13

 (.300أٞبد بن عيسى بن عثماف الثقفي. )األمإب ص) -14
أٞبد بن الفضل الدينورم أبو بكر ا٤بطوعي. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات،  -15

 كُب شرح األحكاـ: أٞبد بن رزين القطيعي. كلعلو نفس اإلسم.
ىػ( 332-249أٞبد بن ٧بمد بن سعيد بن عقدة أبو العباس ا٢بافظ احملدث) -16

 )الطبقات(، ك)األمإب(.
 أٞبد بن ٧بمد بن علي القاضي. يركم عنو ا٤بؤلف )ا٤بصابيح(. -17
 أٞبد بن ٧بمد بن ّٔراـ. )ا٤بصابيح(. -18
أٞبد بن ٧بمد بن فّبكز الكوُب. قاؿ ُب الطبقات: إنو ٩بن ركل عن اإلماـ ا٥بادم  -19

. أقوؿ كلعلو ركل عن ا٥بادم ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ كعنو أبو العباس ا٢بسِب
 بواسطة، كاهلل أعلم.

 أٞبد بن ٧بمد بن أيوب )شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ(. -20
 أٞبد بن ٧بمد بن ٪بيح البجلي. )ا٤بصابيح(. -21



 أرطأة بن حبيب األسدم. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب التتمة. -22
٢بميدم( يركم عنو ا٤بؤلف إسحاؽ بن إبراىيم ا٢بديدم. كُب بعض أخبار األمإب )ا -23

 (.237، 338، 124، 104ُب ا٤بصابيح ككذا ُب األمإب ص)
 إسحاؽ بن إبراىيم الصنعا٘ب كما ُب شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ. -24
(. كُب شرح 445إسحاؽ بن إبراىيم الصوُب. ركل عنو ا٤بؤلف كما ُب األمإب ص) -25

 لعلو نفس االسم. كاهلل أعلم.األحكاـ: إسحاؽ بن إبراىيم بن خليج الصواؼ، ك 
إسحاؽ بن ٧بمد بن نوكرد الركيا٘ب. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كاألمإب  -26
 (.213ص)
 (.357إسحاؽ بن يعقوب بن إبراىيم, يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب األمإب ص) -27
ح، إ٠باعيل بن إبراىيم شنبذا كقيل: شنبذين. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب ا٤بصابي -28

 كشرح األحكاـ البن ببلؿ.
إ٠باعيل بن ٧بمد بن صاّب البجلي, ركل عنو ا٤بؤلف إمبلءن كما ُب األمإب  -29
 (، كشرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ.136ص)
 ابن الرب عن علي بن سراج ا٤بصرم كما ُب شرح األحكاـ. -30
 صابيح.جعفر بن سليماف. )أبو سليماف الضبعي(. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب ا٤ب -31

 حامد بن ٞبيد بن معاذ الشامي. كما ذكره علي بن ببلؿ ُب شرح األحكاـ. -32
ا٢بسن بن إبراىيم ا٢بداد ا٤بؤذف. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب ا٤بصابيح، كُب الطبقات:  -33

يوسف بن ٧بمد بن علي الكسائي أك النسائي ا٢بسن ا٤بؤذف نزيل بغداد يركم عنو ا٤بؤلف 
 باالسم األكؿ.

 ا٢بسن بن أٞبد البصرم. ركل عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات. -34
 ا٢بسن بن إبراىيم بن ٧بمد جد ا٤بؤلف. ركل عنو ا٤بؤلف ُب التتمة. -35
 ا٢بسن بن ا٢بسْب العر٘ب. ركل عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات. -36



ا٢بسن بن علي بن أيب الربيع. ركل عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات، كشرح األحكاـ  -37
 بن ببلؿ.ال

 ا٢بسن بن علي الغنوم )أبو عبد اهلل(. ركل عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات. -38
 ا٢بسن بن علي ا١بوسقي. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب كتابنا ىذا. -39
ا٢بسن بن فرج بن زىّب البغدادم. ركل عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كاألمإب  -40
 (.177ص)
م الكوُب. ركل عنو ا٤بؤلف كما ُب األمإب ا٢بسن بن ٧بمد بن أكس األنصار  -41
 (، كُب الطبقات: ا٢بسْب بن ٧بمد بن أكيس األنصارم.27ص)
ا٢بسن بن ٧بمد بن مسلم الكوُب. كُب الطبقات: ا٢بسْب بن ٧بمد بن مسلم ا٤بقرم  -42

ُب الكوفة. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب ا٤بصابيح، كالطبقات، كُب األمإب: ا٢بسن بن مسلم 
 ( كسيأٌب ذكره ُب ا٢بسْب.140م ص)ا٤بقر 
ا٢بسن بن ٧بمد بن نصر ا٣بواص القصرم. ركل عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات،  -43

 ( كقاؿ فيو: من قصر بن ىبّبة.442كاألمإب ص)
 ا٢بسْب بن عبد اهلل بن عبد ا٢بميد البجلي. ركل عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات. -44
(. ركل عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كاألمإب ا٢بسْب بن علي بن برزخ )أبو علي -45
 (.117ص)

ا٢بسْب بن أيب الربيع. ىكذا ذكره ُب الطبقات كقاؿ: كالصواب ا٢بسن مكربان بن  -46
ٰبٓب بن ا١بعد العبدم. أبو علي بن أيب الربيع ا١برجا٘ب، كُب األمإب: ا٢بسن بن علي بن 

ؿ: ا٢بسْب بن علي بن أيب الربيع (، كُب شرح األحكاـ لعلي بن ببل125أيب الربيع ص)
 القطاف.

 ا٢بسْب بن أٞبد ا٤بصرم. كما ُب شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ. -47
ا٢بسْب بن ٧بمد بن مسلم ا٤بقرم ُب الكوفة ىكذا ُب الطبقات، كقاؿ: قد مر أنو  -48



ا٢بسن بن ٧بمد بن سعيد بن مسلم الرقي أبو القاسم الكوُب. كقاؿ: كرٗبا نسب إٔب جده 
قيل: ا٢بسن بن مسلم عن جعفر بن ٧بمد البغدادم األزدم أبو العباس. كُب كتابنا ىذا ف

 أثبتنا: ا٢بسن بن ٧بمد بن مسلم الكوُب.
سعيد بن ٧بمد بن نصر ا٥بمدا٘ب. ركل عنو ا٤بؤلف كما صرح بذلك صاحب  -49

 ( كىو: إسحاؽ بن إبراىيم بن يونس ٍب قاؿ: ٗبصر.213-212األمإب ص)
 ا٢بسن بن سلم. ركل عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات. سلم بن -50
عبد بن ٧بمد بن إسحاؽ الركمي. ركل عنو ا٤بؤلف كما نقل ذلك صاحب األمإب  -51
( كقاؿ: أخربنا أبو العباس أٞبد بن إبراىيم ا٢بسِب قاؿ حدثنا عبد بن 216-215ص)

بن إسحاؽ اْب. كُب موضع آخر: عبد اهلل بن ٧بمد …٧بمد بن إسحاؽ الركمي ٗبكة
 (.314، 233الربدعي ٗبكة ص)

عبد الرٞبن بن أيب حاًب الرازم ابن مؤلف)ا١برح كالتعديل( رحل ا٤بؤلف إليو ك٠بع  -52
 منو ا٢بديث كركل عنو كثّبان.. كىو أحد مشائخو، كما سبق التنويو إٔب ذلك.

عبد الرٞبن بن ا٢بسن بن عبيدة األسدم. يركم عنو ا٤بؤلف كما ذكر صاحب  -53
 لطبقات، كاألمإب، كُب ا٤بصابيح.ا

 عبد الرٞبن بن ٧بمد الضبعي. ا٤بصابيح. -54
 عبد الرزاؽ بن ٧بمد. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كا٤بصابيح. -55
عبد العزيز بن إسحاؽ الزيدم )أبو القاسم(. ركل عنو ا٤بؤلف كثّبان كىو أحد  -56

كُب شرح األحكاـ: عبد العزيز بن  ىػ( كما سبق التنويو،353مشائخو أخذ عنو سنة)
 إسحاؽ الكوُب.

 أبو عبد اهلل الفارسي. التتمة. -57
 أبو عبد اهلل اليما٘ب التتمة. -58
( يركم عن عمر 377عبد اهلل بن جعفر البامشامي. ىكذا كرد ا٠بو ُب األمإب ص) -59



 بن ٧بمد بن إسحاؽ النمّبم، كيركم عنو ا٤بؤلف.
ضرمي. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب ا٤بصابيح، كاألمإب. عبد اهلل بن جعفر ا٢ب -60
 (.52ص)
عبد اهلل بن ا٢بسن اإليوازم. يركم عنو ا٤بؤلف ُب كتابو ا٤بصابيح، ككتاب شرح  -61

 األحكاـ لعلي بن ببلؿ.
عبد اهلل بن عبد ا٤بلك بن ا٢بسن الشامي. أبو بكر. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب  -62

( نسخة خاصة كشرح 1/497ذكره ُب اإلكماؿ فقط) ا٤بصابيح. كالطبقات. كقاؿ:
 األحكاـ البن ببلؿ.

عبد اهلل بن أيب قتيبة القنوم. ىكذا ُب ا٤بصابيح كالطبقات، كُب األمإب: أبو أٞبد  -63
 (، كشرح األحكاـ البن ببلؿ.42عبد اهلل بن أيب كثيبة الغنوم بالكوفة ص)

ىػ(، كقد ركل عنو 353هي ا٤بتوُب سنة)عبد اهلل بن ٧بمد بن إسحاؽ العباسي الفاك -64
(، كىو أحد شيوخو كما سبق التنويو. ينظر 314، 232ا٤بؤلف كما ُب األمإب ص)

( كفيهما عبد اهلل بن 4/120(، األعبلـ )45-16/44ترٝبتو ُب سّب أعبلـ النببلء)
مد ٧بمد بن العباس ا٤بكي الفاكهي اإلماـ أبو ٧بمد، كُب شرح األحكاـ: عبد اهلل بن ٧ب

 بن إسحاؽ الركمي ٗبكة.
عبد اهلل بن ٧بمد التميمي, يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب ا٤بصابيح كاألمإب  -65
 (.175،395ص)
 عبد اهلل بن ٧بمد السعدم. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كغّبه. -66
 عبد اهلل بن مهدم الكوُب. يركم عنو ا٤بؤلف ُب ا٤بصابيح. -67
( كشرح 380لبكرم. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب األمإب ص)عبد اهلل بن يوسف ا -68

 األحكاـ لعلي بن ببلؿ.



عبد اهلل بن عدم ا١برجا٘ب. ىكذا ُب كتابنا كالصحيح أنو عبد ا٤بلك بن ٧بمد بن  -69
ىػ(. صاحب كتاب الضعفاء.. يركم 323-242عدم ا١برجا٘ب اإلسَبباذم. أبو نعيم)
(، 547-14/541تو ُب سّب أعبلـ النببلء)عنو ا٤بؤلف ُب كتابو ىذا، كينظر ترٝب

(، كُب شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ: عبد ا٤بلك بن ٧بمد بن عدم 4/162كاألعبلـ)
 ا١برجا٘ب، أبو نعيم.

 علي بن أٞبد السبيعي. يركم عنو ا٤بؤلف ُب كتابو ىذا. -70
 أبو علي بن شنبذا. كما ُب شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ. -71
 ل بن إدريس. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب التتمة.علي بن إ٠باعي -72
 علي بن إ٠باعيل أبو ا٢بسْب الشيخ. كما ُب شرح األحكاـ. -73
 علي بن جعفر بن خالد الرازم. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كغّبىا. -74
علي بن ا٢بسن بن سليماف البجلي، ىكذا ُب كتابنا ىذا، كاألمإب كُب الطبقات:  -75

 يركم عنو ا٤بؤلف.البلخي. 
 علي بن ا٢بسن بن يزداد ا٣بياط. كما ُب شرح األحكاـ. -76
علي بن ا٢بسن بن شيبة ا٤بركزم. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كشرح  -77

 األحكاـ.
 علي بن ا٢بسن األ٭بارم. كما ُب شرح األحكاـ. -78
. يركم عنو ا٤بؤلف  علي بن ا٢بسْب أبو الفرج األصفها٘ب، صاحب ا٤بقاتل كاألغا٘ب -79

(: حدثِب أبو 115(، كقاؿ ُب األمإب ص)269، 115كما ُب الطبقات، كاألمإب ص)
قاؿ حدثِب أبو الفرج بن ا٢بسْب بن مركاف الدمشقي إمبلءن. كىو أحد … العباس 

 مشائخو.
علي بن ا٢بسْب بن ا٢برث ا٥بمدا٘ب. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب ىنا، كاألمإب،  -80

 كالطبقات.
 (.267علي بن ا٢بسْب البغدادم. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب األمإب ص) -81



 علي بن ا٢بسْب العباسي. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب ىنا، ككذا ُب األمإب. -82
 علي بن داكد بن نصر. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كاألمإب كا٤بصابيح. -83
 رح األحكاـ.علي بن زيرؾ اآلملي أبو ا٢بسن. كما ُب ش -84
 علي بن أيب سليماف. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب التتمة. -85

 علي بن العباس بن إبراىيم العطار. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كا٤بصابيح. -86
 علي بن عبد ا٢بميد الكسركم. كما ُب شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ. -87
 (.367الطبقات كاألمإب ص) علي بن ٧بمد بن أباف. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب -88
 (.434علي بن ٧بمد البزار. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب األمإب ص) -89
 علي بن ٧بمد النخعي. كما ُب شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ. -90
 علي بن ٧بمد بن مهركيو القزكيِب. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات. -91
يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات علي بن ٧بمد بن ىاركف السعدم الركيا٘ب.  -92

 (.232كاألمإب ص)
 علي بن ٧بمد بن النحوم. ىكذا ُب شرح األحكاـ لعلي بن ببلؿ. -93
علي بن ٧بمد بن ا٥بيثم السعدم. ىكذا ُب ا٤بصابيح، كُب الطبقات: علي بن ا٥بيثم  -94

 السعدم. يركم عنو ا٤بؤلف.
 علي بن ٧بمد العطارم الفقيو أبو ا٢بسن. -95
علي بن يزيد بن ٨بلد. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كىنا كاألمإب كُب شرح  -96

 األحكاـ البن ببلؿ: علي بن يزيد بن ٨بلب.
عثماف بن ٧بمد بن إبراىيم بن حواسي أبو ا٢بسن العنسي بن أيب شيبة. يركم عنو  -97

 ا٤بؤلف كما ُب الطبقات.
 (.271 األمإب ص)عماد بن معاذ. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب -98
 عمر بن أيب سلمة ا٣بزاعي. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كغّبه. -99



عيسى بن ٧بمد العلوم، أبو زيد. يركم عنو ا٤بؤلف كما سبق التنويو ُب ذكر  -100
 مشائخو عليهم السبلـ كقد ركل عنو ا٤بؤلف أكثر ركاياتو.

عباس. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الفضل بن الفضل بن العباس الكندم. أبو ال -101
 (، ككتابنا ىذا.190الطبقات كاألمإب ص)

 أبو القاسم بن العباس بن الفضل. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب كتبنا ىذا. -102
 أبو ٧بمد الركا٘ب . يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب التتمة. -103
بقات، كشرح ٧بمد بن إبراىيم بن إسحاؽ الدىاف. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الط -104

 األحكاـ.

 ٧بمد بن إسحاؽ العامرم. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب كتابنا ىذا. -105
 ٧بمد بن أيب عمار ا٤بقرم. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كغّبىا. -106
 ٧بمد بن ببلؿ الركيا٘ب. ىكذا ُب ا٤بصابيح كالطبقات كُب األمإب: الريبا٘ب. -107
 أبو أٞبد. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كغّبىا. ٧بمد بن جعفر األ٭باطي. -108
 ٧بمد بن جعفر احملاسلِب. كما ُب شرح األحكاـ. -109
 ٧بمد بن جعفر القردا٘ب. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كغّبىا. -110
٧بمد بن ا٢بسن السلمي. أبو عبد اهلل. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب األمإب  -111
 (.70ص)

 ن ا٢بسْب العلوم العنزم. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات.٧بمد ب -112
 ٧بمد بن ا٢بسْب السويدم. كما ُب شرح األحكاـ. -113
٧بمد بن ا٢بسْب بن عبد اهلل البغدادم. أبو بكر. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب  -114

(، كُب شرح األحكاـ: ٧بمد بن ا٢بسْب بن عبد اهلل الشطوم ٗبكة. 269األمإب ص)
 و نفس االسم.كلعل

٧بمد بن سعيد الساحن، أبو عبد اهلل. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كاألمإب  -115



 (.241ص)
٧بمد بن العباس بن الوليد الشامي. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كاألمإب  -116
 (.81ص)

مإب ٧بمد بن عبد الرٞبن بن أيب ا٢بسن الصفار. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب األ -117
 (.230ص)

 ٧بمد بن عبد الكرٙب. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب ا٤بصابيح. -118
 ٧بمد بن عبد اهلل بن أيوب البجلي. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كغّبه. -119
٧بمد بن عثماف بن سعيد القطاف. أبو بكر. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات  -120

 كاألمإب، كشرح األحكاـ.
 بن علي بن ا٢بسْب الصواؼ. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كغّبه. ٧بمد -121
٧بمد بن علي بن كشاف. ىكذا ُب الطبقات، كُب األمإب: ٧بمد علي بن  -122

(. يركم عنو ا٤بؤلف، كقاؿ ُب األمإب: بعد ا٠بو حدثنا أبو حاًب 264سركشاف ص)
 الرازم، كُب شرح األحكاـ نفس ما ُب األمإب.

د بن علي بن رحيم الشيبا٘ب. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب الطبقات كاألمإب ٧بم -123
 (.159ص)

 ٧بمد بن الفضل بن أيب منصور. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب ا٤بصابيح. -124
 (.٧328بمد بن ٧بمد البسطامي. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب األمإب ص) -125
ُب الطبقات كاألمإب ٧بمد بن ىاركف بن ٦بمع. يركم عنو ا٤بؤلف كما  -126
 (، كُب شرح األحكاـ: ٧بمد بن ىاركف الركيا٘ب، أبو بكر.160ص)

 ٰبٓب بن ا٢بسن العلوم. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب التتمة. -127
يعقوب بن إسحاؽ ا٢بارثي. يركم عنو ا٤بؤلف كما ُب ا٤بصابيح كاألمإب  -128



 (.444ص)
 ة ا٣باصة ٕبياة ا٤بؤلف رٞبو اهلل تعأب.كقد ترٝبت لكل اسم منهم كمن غّبىم ُب الدراس

 تنقبلتو كرحبلتو لطلب العلم
بعد مولده ٗبدينة آمل طربستاف كأخذه عن علمائها آنذاؾ كمنهم كالده كاإلماـ الناصر 

 األطركش، تنقل رٞبو اهلل بْب عدة أماكن ألخذ العلـو كمن ذلك:
كقد أكرمو عماد الدكلة:علي كأخذ عن بعض علمائها،  -شّباز،  -ارٙبالو إٔب فارس  -1

ىػ( 339ىػ( كقيل: )338( صاحب ببلد فارس آنذاؾ ا٤بتوُب سنة)338-320بن بويو)
 (.15/402ينظر ٤بزيد حوؿ ترٝبتو سّب أعبلـ النببلء)

ارٙبل أيضان إٔب بغداد كأخذ عنو السيداف أبو طالب ٰبٓب بن ا٢بسْب صاحب  -2
سْب أٞبد بن ا٢بسْب بن ىاركف، كما أخذ ا٤بؤلف )األمإب(، كاإلماـ ا٤بؤيد باهلل أبو ا٢ب

 رٞبو اهلل عن بعض علماء أىل البيت عليهم السبلـ ا٤بوجودين ىناؾ آنذاؾ.
ارٙبل إٔب الرم كذلك سنة اثنْب كعشرين كثبلٜبائة، كأخذ عن العبلمة شيخ العَبة  -3

نو: حديث عيسى بن ٧بمد بن أٞبد بن عيسى بن ٰبٓب بن زيد عليهم السبلـ كقد أخذ ع
 ىػ(.326األئمة القدماء، كتوُب أبو زيد العلوم سنة)

كارٙبل أيضان إٔب الرم كأخذ عن مشائخ منهم العبلمة ا٢بافظ: عبد الرٞبن بن أيب  -4
 (.269-13/263ىػ(، انظر ترٝبتو ُب سّب أعبلـ النببلء)327-240حاًب)

بن ٧بمد بن إسحاؽ بن ارٙبل أيضان إٔب مكة، كأخذ عن اإلماـ أبو ٧بمد عبد اهلل  -5
 ىػ(.353العباس الفاكهي صاحب )أخبار مكة(، كذلك سنة)

 ا٤بلوؾ الذين عاصرىم.
 من خبلؿ مصادر ترٝبتو فقد عاصر ا٤بؤلف كل من ا٤بلوؾ التالية أ٠بائهم:

القاىر باهلل أبو منصور ٧بمد بن ا٤بعتضد بن طلحة بن ا٤بتوكل، لقب بالقاىر  -1
 سنة(.53ىػ( عن)339ىػ(، توُب سنة)317سنة)



الراضي باهلل: أبو العباس ٧بمد بن ا٤بقتدر بن ا٤بعتضد بن طلحة بن ا٤بتوكل، كلد  -2
 سنة(.31ىػ( كلو)329ىػ(، كبويع لو بعد خلع القاىر، كتوُب سنة)297سنة)

 ا٤بتقي هلل: أبو إسحاؽ إبراىيم بن ا٤بقتدر بن ا٤بعتضد بن ا٤بوفق بن طلحة بن ا٤بتوكل. -3
ىػ( 333باهلل: أبو القاسم عبد اهلل بن ا٤بكتفي بن ا٤بعتضد، بويع لو سنة) ا٤بستكفي -4

 ىػ(.338كتوُب سنة)
من ملوؾ الطوائف علي بن بويو، ناصر الدين أبو ٧بمد ا٢بسن ا٢بمدا٘ب  -5

 ىػ(، كبعض أمراء الدكلة اإلخشيدية ُب مصر كالشاـ.358ىػ( كا٤بتوَب سنة)317سنة)

 لسبلـ عاصر ا٤بؤلف:كمن أئمة أىل البيت عليهم ا
اإلماـ األعظم الناصر للحق ا٢بسن بن علي بن ا٢بسن بن علي بن عمر بن علي بن  -1

ىػ(، 304-230ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب عليهم السبلـ ا٤بلقب بالناصر األطركش)
.  كىو شيخ ا٤بؤلف ُب كثّب من العلـو

ن بن علي بن عبد الرٞبن بن اإلماـ أبو عبد اهلل ٧بمد بن ا٢بسن بن القاسم بن ا٢بس -2
-304القاسم بن ا٢بسن بن زيد بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب، ا٤بعركؼ بالداعي)

 ىػ(.360

 تبلمذتو كمكانتو العلمية
 ك٩بن أخذ عنو: -رٞبو اهلل  -ٓب أقف تفصيبلن على من أخذ عن ا٤بؤلف 

 الشيخ علي بن ببلؿ كىو الذم ٛبم ا٤بصابيح. -1
السيد الشريف أبو ا٢بسْب ا٢بسِب اإلماـ يركم عن السيد اإلماـ أيب زيد بن إ٠باعيل  -2

العباس ا٢بسِب عن أٞبد بن فّبكز عن ا٥بادم للحق ٰبٓب بن ا٢بسْب، كما ذكره صاحب 
 الطبقات.

 ىػ(.411-333اإلماـ ا٤بؤيد باهلل أبو ا٢بسْب أٞبد بن ا٢بسْب بن ىاركف) -3



 ىػ( صاحب األمإب.424-340بن ىاركف)اإلماـ الناطق با٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب  -4
 يوسف ا٣بطيب، كما حققو اإلماـ القاسم بن ٧بمد عليو السبلـ ذكره ُب الطبقات. -5

 نعتو )ما قاؿ فيو بعض العلماء من النعوت(
تعددت أقواؿ العلماء ُب اإلماـ أيب العباس رٞبو اهلل كٲبكن إيراد بعض ٭باذج من ذلك على 

 النحو التإب:
ـ عبد اهلل بن ٞبزة، يقوؿ ُب حقو: احمليط بألفاظ العَبة أٝبع غّب مدافع كال منازع  اإلما -1

 كاف ُب ٧بل اإلمامة كمنزؿ الزعامة.
أٞبد بن صاّب بن أيب الرجاؿ مؤلف كتاب )مطلع البدكر( قاؿ فيو: ىو حجة ك٧بجة  -2

 كلو العلـو الواسعة كا٤بؤلفات النافعة.
م مؤلف كتاب )كنز األخيار ُب السّب كاألخبار()خ( العبلمة إدريس بن علي ا٢بمز  -3

 قاؿ ُب حقو: ٝبع بْب الكبلـ كالفقو كإليو انتهت الرئاسة ُب فقو الزيدية.
 ا٢باكم ا١بشمي قاؿ ُب حقو: فاضل عآب ٯبمع بْب الكبلـ كفقو الزيدية. -4
ة ككارث العبلمة ٦بد الدين ا٤بؤيدم قاؿ ُب حقو: العآب ا٢بافظ ا٢بجة شيخ األئم -5

 ا٢بكمة ربا٘ب آؿ الرسوؿ كإماـ ا٤بعقوؿ كا٤بنقوؿ.
 ٰبٓب بن ا٢بسْب صاحب )ا٤بستطاب( قاؿ ُب حقو: ىو ا٤بتكلم الفقيو ا٤بناظر. -6

 مؤلفاتو
 كتاب ا٤بصابيح. كىو الذم بْب أيدينا.  -1
شرح أحكاـ اإلماـ ا٥بادم ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ قاؿ صاحب )مطلع البدكر(:  -2

(، كنقل صاحب 1862( ٙبت رقم)2/128ت عليو. كينظر مؤلفات الزيدية)كقف
 )ا٤بستطاب( أنو يقع ُب ٦بلدين، كأف األحاديث الٍب أكردىا فيو مسندة.

النصوص كقيل: شرح النصوص. قاؿ صاحب )مطلع البدكر(: كلو كتاب ُب  -3
 الرجاؿ: )النصوص(. كقاؿ صاحب )ا٤بستطاب(: )شرح النصوص ُب ٦بلد(، كقاؿ ابن أيب



اْب(. …)كٓب أعرؼ النصوص لو إال أ٘ب رأيت كتابان ُب غاية ا٢بسن مبوبان على أبواب الفقو
 (.3162( رقم)3/106كينظر مؤلفات الزيدية)

شرح ا٤بنتخب للهادم ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ قاؿ ابن أيب الرجاؿ: موجود، قاؿ  -4
ب للهادم ٰبٓب بن ا٢بسْب )مطلع (: شرح ا٤بتخ79مؤلف أعبلـ ا٤بؤلفْب الزيدية ص)

 (.2012( ٙبت رقم)2/190البدكر كغّبه(. كينظر مؤلفات الزيدية)
الفقو: قاؿ ابن أيب الرجاؿ: رأيت لو كتابان ُب غاية ا٢بسن مبوبان على أبواب الفقو  -5

يذكر فيو ا٣ببلؼ بْب القاسم كا٥بادم كبْب أيب حنيفة كالشافعي كيورد ا٢بجة، كإذا ركل 
 (.2/325(. ينظر مؤلفات الزيدية)6ث ساقو بإسناده. كلعلو التإب)ا٢بدي

كتاب ما تفرد بو القاسم كا٥بادم صلوات اهلل عليهما دكف الفريقْب من مسائل ا٢ببلؿ   -6
كا٢براـ كغّبىن من األحكاـ. قاؿ مؤلف أعبلـ ا٤بؤلفْب الزيدية: )خ( ضمن ٦بموع ٗبكتبة 

بن عثماف الوزير ىجرة السر بِب حشيش ُب ٦بلد السيد ا٤برتضى بن عبد اهلل بن علي 
 منزكع الغبلؼ.

 شرح اإلبانة. ذكره ا١بندارم ُب )رجاؿ األزىار(. -7

 كفاتو كمكاف دفنو
 ىػ(.353توُب صاحب الَبٝبة سنة)

أما مكاف دفنو فقد نقل صاحب )ا٤بستطاب( )خ( ما لفظو: )كلعل قربه ٔبرجاف كعليو 
من ا٤بشاىد الٍب أخربتها التتار حاؿ خركجهم على ا٤بلك مشهد ىنالك، يركل أنو ٓب يبق 

٧بمد بكسل خوارـز شاه إال ا٤بشاىد الٍب ُب ببلد الزيدية كمشهد السيدين أيب العباس 
 كأيب طالب(.

 مصادر ترٝبتو
/خ( )رىن 1(، طبقات الزيدية)189/خ(، التحف شرح الزلف ص)1مطلع البدكر)

(، فهرس أ٠باء علماء الشيعة 2/469ف الشيعة)التحقيق(، ا١بداكؿ للقا٠بي)خ(، أعيا



(، فهرس مكتبة ا١بامع الكبّب. ا٤بكتبة 63(، الفلك الدكار ص)34( رقم)21كمصنفيهم)
( 1810-1808(، فهرس مكتبة ا١بامع الكبّب بصنعاء األكقاؼ ص)698الغربية ص)

، 2/128(، )246، 1/140(، مؤلفات الزيدية )2185، 2127، 2347األرقاـ)
(، لوامع األنوار 1/136(، معجم ا٤بؤلفْب لكحالة)106، 3/22(، )325، 190

(، طبقات أعبلـ الشيعة: نوابغ الركاة ُب 3)ينظر فهارسو(، رجاؿ األزىار للجندارم ص)
/خ(، ا٤بستطاب)خ(، الشاُب لئلماـ عبد اهلل بن 2(، الآللئ ا٤بضيئة )17رابعة ا٤بئات ص)

(، مصادر تأريخ 42( ترٝبة)79-78يدية)(، أعبلـ ا٤بؤلفْب الز 318-1/317ٞبزة)
( كمنو: الطبقات الزىر)خ(، نزىة األنظار ُب ذكر أئمة الزيدية 84اليمن ألٲبن فؤاد السيد)

األطهار كشيعتهم النحارير الكبار كطرقهم ُب أسانيدىم إٔب النيب ا٤بختار للعبلمة ٰبٓب بن 
بار)خ(، أخبار فخ ألٞبد بن ٧بمد بن حسن ا٤بقرائي )خ(، كنز األخيار ُب السّب كاألخ

(، التحرير، للناطق 365سهل الراكم بتحقيق د.ماىر جرار )ينظر فهارسو( ص)
 (، أسانيد األئمة، أٞبد بن سعد الدين ا٤بسورم)خ(.1/10با٢بق)

 ترٝبة الشيخ علي بن ببلؿ
و ترجم لو صاحب مطلع البدكر كقاؿ: العبلمة الفقيو أبو ا٢بسن علي بن ببلؿ رٞبو اهلل. ى

العبلمة احملقق صاحب التصنيف فمثلو ُب ا٤بذىب يلحق بسادتو ا٥باركنيْب، كلو عدة كتب 
ُب ا٤بذىب منها: )الوافر( بالراء ا٤بهملة بعد الفاء ُب مذىب الناصر عليهم السبلـ كتاب 
جليل، كلو كتاب )الواُب( ُب مذىب ا٥بادم عليهم السبلـ فبل يذىب عنك أف )الوافر( 

كبلٮبا لو فالوافر بالراء على مذىب الناصر، كالواُب على مذىب ا٥بادم، كلو  غّب )الواُب( ك 
كتاب )ا٤بؤخر الصغّب( كأظنو الذم نقل عنو بعض شيوخنا )مسألة ا٥بدية( كقبوؿ الناصر 

٥با حينان كبرده ٥با حينا فإهنا...إْب، ككتاب ابن ببلؿ ٍب قاؿ الناقل من شيوخنا ٍب أىلها من 
البن ببلؿ كٓب أجد ُب الفقو بعد الوافر كالواُب غّب ا٤بؤخر كالركاية ىي  الوافر بل من غّبه

حدثِب حسْب ا١بحاـ قاؿ: كنت ٝبعت با١بيل كالديلم سبعة آالؼ درىم بأجرة اإلحساف 



ٞبلت من ذلك إٔب الناصر ثبلثة آالؼ درىم صحاح ىدية لو فلم يقبل إٔب أف قاؿ: كىو 
أيب العباس أٞبد بن إبراىيم ا٢بسِب عليو السبلـ ألنو رٞبو اهلل الذم ٛبم ا٤بصابيح كتاب 

نقل إٔب جوار اهلل كىو ُب ترٝبة ٰبٓب بن زيد. قاؿ ابن ببلؿ ما لفظو: كاف الشريف أبو 
العباس ا٢بسِب رضي اهلل عنو ابتدأ ىذا الكتاب فذكر ٝبلة أسامي األئمة ُب أكؿ ما يريد 

ٔب خراساف حالت ا٤بنية بينو كبْب إٛبامو، ذكر خركجهم فلما بلغ إٔب خركج ٰبٓب بن زيد إ
فسألِب بعض األصحاب إكمالو فأجبت إٔب ملتمسهم ٧بتسبان لؤلجر كأتيت بأ٠بائهم على 

 حسب ما رتب ىو كٓب أقدـ أحد منهم على اآلخر.
 قاؿ يوسف ا٢باجي الزيدم: دفن ابن ببلؿ ُب قرية كارقوبو خالو رز. انتهى.

ا٢بسْب صاحب )ا٤بستطاب( ٗبا لفظو: الفقيو علي بن ببلؿ  كما ترجم لو العبلمة ٰبٓب بن
مؤب السيدين ا٤بؤيد باهلل كأيب طالب من العلماء الفضبلء ا٤بؤلفْب على مذىب ا٥بادم، 

من مؤلفاتو شرح أحكاـ ا٥بادم، كمنها: تتمة ا٤بصابيح ُب علم التاريخ الذم ألفو أبو 
الفركع. كىو الذم غلطو أبو طالب ُب  العباس ا٢بسِب إٔب كقتو كلو خبلؼ كثّب ُب كتب

 مسألة ا٣ببلؼ قدر البدلْب.
كترجم لو صاحب كتاب )أعبلـ ا٤بؤلفْب الزيدية( ٗبا لفظو: علي بن ببلؿ اآلملي أبو 

ا٢بسن الزيدم، من مدينة آمل طربستاف مؤب السيدين اإلمامْب ا٤بؤيد باهلل كأيب طالب،  
ددة حافظان للسنة، ٦بتهدان ٧بصبلن للمذىب، كملئت  كاف من ا٤بتبحرين ا٤بربزين ُب فنوف متع

كتب ا٤بذىب بذكره لو مصنفات نفيسة، كلعلو من علماء الزيدية ُب القرف ا٣بامس، ٓب 
يذكركا لو تاريخ كفاة، كمن مؤلفاتو: تتمة كتاب ا٤بصابيح، ا٤بوجز الصغّب، الوافر ُب مذىب 

 ادم.الناصر، الواُب على مذىب ا٥بادم، شرح األحكاـ لله
كترجم لو القاضي العبلمة أٞبد بن عبد اهلل ا١بندارم ُب تراجم رجاؿ األزىار فقاؿ: علي 
بن ببلؿ اآلملي الزيدم مؤب السيدين األخوين ا٤بؤيد باهلل كأيب طالب. كاف ىذا الشيخ 
من ا٤بتبحرين ا٤بربزين ُب فنوف عديدة حافظان للسنة ٦بتهدان ٧بصبلن للمذىب كملئت كتب 



بذكره، كىو الذم يعرؼ بصاحب )الواُب(، كلو مصنفات نفيسة منها: )الواُب(  األصحاب
ُب الفقو، كقد أكثر الركاية منو ُب )شرح األزىار(، كمنها )شرح األحكاـ(، من أجٌل 

الكتب مسند األحاديث كفيو ما يكشف عن معرفتو كحفظو لؤلسانيد كاطبلعو على علم 
ا٢بسْب بن يوسف زبارة ُب تتمة االعتصاـ  ا٢بديث، كقد نقل منو سيدم ]أٞبد بن[

بأسانيده، كمن مؤلفاتو: تتمة ا٤بصابيح الذم ألفو السيد أبو العباس ا٢بسِب من خركج ٰبٓب 
بن زيد إٔب أيب عبد اهلل بن الداعي، كذكر فيو ا٤بتفق على أمانتهم كا٤بختلف فيهم، كٓب 

 يؤرخوا لو كفاة.

ن ترٝبوه أكرد فيما يلي ملخصان لَبٝبتو ُب شكل كبعد أف أكضحت ترٝبة ا٤بؤلف نقبلن عم
 نقاط كعلى النحو التإب:

 ا٠بو كنسبو
نسبة  -ٓب تفصح ا٤بصادر الٍب ترٝبتو عن ا٠بو كامبلن فيما عد أنو: علي بن ببلؿ اآلملي 

 إٔب آمل طربستاف.

 مولده كنشأتو ككفاتو
و توُب كدفن ُب قرية كارقوبو ٓب أقف على تأريخ مولده كال تأريخ كفاتو كالذم كقفت عليو أن

 من ببلد فارس من كورة اصطخر قرب بزد.
(: كركوه بالفتح كالسكوف كضم الكاؼ كسكوف 5/373قاؿ ا٢بموم ُب معجم البلداف)

الواك كىاء خالصة. معناه بالفارسية على ا١ببل، كىو تعجيم أبرقوه كقد ذكرت...إْب، ٍب 
كثانيو كسكوف الراء كضم القاؼ كالواك ساكنة  ( ما لفظو: أبرقوه: بفتح أكلو1/69ذكر ُب)

كىاء ٧بضة: ىكذا ضبطو أبو سعد كيكتبها بعضهم أبرقوبو، كأىل فارس يسموهنا كركوه 
كنسب … كمعناه: فوؽ ا١ببل، كىو بلد مشهور بأرض فارس من كورة اصطخر قرب يزد 



ن أيب القاسم كعبد إليها أبا ا٢بسن ىبة اهلل بن ا٢بسن بن ٧بمد األبرقوىي الفقيو، حدث ع
 الرٞبن بن أيب عبيدة بن منده.

 مشاٱبو الذين أخذ عنهم
أجل مشائخو كأٮبهم ىو السيد أبو العباس ا٢بسِب إذ تعترب ٝبيع أسانيده تقريبان أكثر 

 % منها( عن أيب العباس سواءن ُب كتابنا ىذا أك ُب غّبه.90من
 زبارة، ككذا كتاب صاحب ككقفت ُب كتاب تتمة االعتصاـ للعبلمة أٞبد بن ا٢بسْب

 الَبٝبة )شرح األحكاـ( ا١بزء األكؿ على بعض مشاٱبو الذين أخذ عنهم كمنهم:
الطحاكم. إذ يقوؿ: كركينا عن الطحاكم. كلعلو ركل عنو بواسطة أيب العباس. كذكر  -1

ذلك ُب كتابو )شرح األحكاـ( كما نقلو زبارة السالف الذكر. كذكر ُب كتابو )شرح 
 أكثر من ركاية عن الطحاكم عن أٞبد بن يونس، ...إْب. األحكاـ(

 ا٢بسْب بن أيب الربيع القطاف. -2
 أبو بكر ا٤بقرم. -3
 سعيد بن أيب سعيد ا٤بقرم. كلعلو أبو بكر ا٤بقرم، كاهلل أعلم. -4
 الشريف ا٢بسن إجازةن. ىكذا ذكره ُب )شرح األحكاـ(. -5
 أبو ا٢بسْب علي بن إ٠باعيل الفقيو. -6
 أبو ا٢بسن علي بن زيرؾ اآلملي. -7
 أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد الفضل ا٤بعركؼ بابن أيب اليسر. -8
 عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده. -9

 ٧بمد بن إسحاؽ بن كثّب اآلملي. -10
 ابن مرزكؽ عن عفاف بن مسلم. -11

 مؤلفاتو
لعباس للشيخ علي بن ببلؿ أكثر من مؤلف بعضها اختصرىا من مؤلفات السيد أيب ا



 كما ُب التتمة كمن ذلك:  -كبعضها ٝبعها ركاية عنو 
 تتمة ا٤بصابيح. كقد ٝبعها ركاية عن ا٤بؤلف السيد أيب العباس. -1
 ا٤بوجز الصغّب. ذكره ابن أيب الرجاؿ ُب مطلع البدكر)خ(. -2
 الوافر ُب مذىب الناصر. قاؿ ابن أيب الرجاؿ أنو كتاب جليل. -3
كرقة( كتبت 167دم. منو نسخة خطت ُب القرف السادس ُب)الواُب على مذىب ا٥با -4

 ( مكتبة األكقاؼ صنعاء.٣1261بزانة اإلماـ عبد اهلل بن ٞبزة برقم)
شرح األحكاـ للهادم. قاؿ ا١بندارم: من أجٌل الكتب، مسند األحاديث، كفيو ما  -5

دم أنو يكشف عن معرفتو كحفظو لؤلسانيد كاطبلعو على علم ا٢بديث، قلت: الراجح عن
ػ كثّبان -األغلب  -منتزع من شرح أيب العباس ا٢بسِب على األحكاـ بدليل اعتماده فيو 

 على الركاية من طريق السيد أٞبد بن إبراىيم ا٢بسِب أيب العباس. كاهلل أعلم.

 ما قالو العلماء فيو
 ابن أيب الرجاؿ قاؿ ُب حقو: العبلمة الفقيو احملقق صاحب التصنيف. -1
م ُب رجاؿ األزىار قاؿ ُب حقو: كاف من ا٤بتبحرين ا٤بربزين ُب فنوف عديدة ا١بندار  -2

 حافظان للسنة ٦بتهدان ٧بصبلن للمذىب.

 مصادر ترٝبتو
(، ا٤بستطاب)خ(، فهرس 24-23/خ(، رجاؿ األزىار للجندارم ص)3مطلع البدكر )

، 142، 85(، )3/22(، )1/246(، مؤلفات الزيدية )1146مكتبة األكقاؼ ص)
 (.695( ترٝبة)662(، أعبلـ ا٤بؤلفْب الزيدية ص)144

 منهج كمصادر ا٤بؤلف
 منهج ا٤بؤلف

 ٲبكن أف أكضح منهج ا٤بؤلف من خبلؿ النقاط التالية:



يورد األخبار ا٤بتعلقة با٤بَبجم ٥بم ُب شكل ركاية عن مشاٱبو أك الذين ركل عنهم  -1
 إجازة.

اية نقبلن عن ابن إسحاؽ كابن حبيب يأٌب ببعض ا٤بعلومات خصوصان غّب ا٤بسندة برك  -2
 كالواقدم كنصر بن مزاحم كغّبىم.

 مصادر ا٤بؤلف
( شخصية ٲبكن توضيح أ٠بائهم كعدد الركاية 58لقد ركل ا٤بؤلف ُب كتابو ىذا عن)

 ا٤بركية عن كل كاحد منهم على النحو التإب مرتبان ذلك من األكؿ كحٌب األخّب.
 ( خربان.19يركم عنو ا٤بؤلف) أٞبد بن سعيد بن عثماف الثقفي. -1
 ( أخبار طواؿ.5عمر بن أيب سلمة ا٣بزاعي. يركم عنو ا٤بؤلف ) -2
 (أخبار.8عبد ا٤بلك بن ٧بمد بن عدم ا١برجا٘ب. ا٢بافظ. يركم عنو ) -3
 (خربان.٧15بمد بن جعفر األ٭باطي. أبو أٞبد السركم. يركم عنو ) -4
 ربين.عبد الرزاؽ بن ٧بمد. يركم عنو ا٤بؤلف خ -5
 إسحاؽ بن يعقوب بن إبراىيم. يركم عنو خربين. -6
 عبد اهلل بن أيب قتيبة القنوم. يركم عنو خربان كاحدان. -7
 إسحاؽ بن إبراىيم ا٢بديدم/أك/ ا١بديدم/ أك/ ا٢بميدم. يركم عنو ٜبانية أخبار. -8
 ٧بمد بن جعفر القردا٘ب. يركم عنو عشرة أخبار. -9

 ( أخبار.8ـ النمارم. يركم عنو )أٞبد بن ٧بمد بن ّٔرا -10
 ا٢بسن بن إبراىيم ا٢بداد )يوسف الكسائي(. يركم عنو خربان كاحدان. -11
 ٧بمد بن عبد الكرٙب. يركم عنو خربين. -12
 (خربان.13علي بن ا٢بسن بن سليماف البلخي أك البجلي. يركم عنو) -13
 أخبار. عبد الرٞبن بن ا٢بسن بن عبيد األسدم. يركم عنو أربعة -14
عبد الرٞبن بن أيب حاًب الرازم. صاحب )ا١برح كالتعدم(. يركم عنو ا٤بؤلف اثِب  -15



 عشر خربان.
 ٧بمد بن ببلؿ الركيا٘ب. يركم عنو سبعة أخبار. -16
 عبد الرٞبن بن ٧بمد الضبيعي. يركم عنو خربين. -17
 علي بن العباس العلوم العطار. يركم عنو خربان كاحدان. -18
 (أخبار.6اعيل بن إبراىيم شنبذا كقيل: شنبذين. يركم عنو )إ٠ب -19
 علي بن أٞبد السبيعي. يركم عنو خربان كاحدان. -20
 عبد اهلل بن ٧بمد السعدم. يركم عنو خربان كاحدان. -21
 (أخبار.4علي بن ا٢بسْب بن ا٢برث ا٥بمدا٘ب. يركم عنو ) -22
 حدان.يعقوب بن إسحاؽ ا٢بارثي. يركم عنو خربان كا -23

 علي بن يزيد بن ٨بلد. يركم عنو خربين. -24
 أٞبد بن خالد الفارسي. يركم عنو خربين. -25
 ٧بمد بن أيب عمار ا٤بقرم. يركم عنو خربين. -26
 إبراىيم بن سليماف السركم. يركم عنو خربين. -27
 (خربان.11أٞبد بن علي بن عافية. يركم عنو ) -28
 . يركم عنو خربان.٧بمد بن الفضل بن أيب منصور -29
 ا٢بسن بن علي بن أيب الربيع القطاف. يركم عنو ثبلثة أخبار. -30
 أٞبد بن علي بن قاضي ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ. يركم عنو خرب كاحد. -31
 ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب الصواؼ. يركم عنو أربعة أخبار. -32
 أٞبد بن إدريس األشعرم. يركم عنو خربان كاحدان. -33
 عبد اهلل بن جعفر ا٢بضرمي. يركم عنو خربان كاحدان. -34
 عبد اهلل بن ا٢بسْب اإليوازم. يركم عنو سبعة أخبار. -35
 أٞبد بن العباس بن يزيد األصبها٘ب. يركم عنو خربان كاحدان. -36



 جعفر بن سليماف أبو سليماف الضبعي. يركم عنو خربين. -37
 يركم عنو خربين.ا٢بسن بن ٧بمد بن مسلم الكوُب.  -38
 علي بن ٧بمد بن ا٥بيثم السعدم. يركم عنو ٟبسة أخبار. -39
 ٧بمد بن إسحاؽ العامرم. يركم عنو خربان كاحدان. -40
 علي بن جعفر بن خالد الرازم. يركم عنو ستة أخبار. -41
 إبراىيم بن ٧بمد الثقفي. يركم عنو ٟبسة أخبار. -42
 بلثة أخبار.علي بن داكد بن نصر. يركم عنو ث -43
 عيسى بن ٧بمد العلوم. يركم عنو أكثر أخبار ا٤بصابيح كالتتمة. -44
 أبو القاسم بن العباس بن الفضل. يركم عنو خربان كاحدان. -45
 عبد اهلل بن ٧بمد التميمي. يركم عنو أربعة أخبار. -46
 أٞبد بن ٧بمد بن ٪بيح البجلي. يركم عنو خربين. -47
 ن أيوب البجلي. يركم عنو خربان.٧بمد بن عبد اهلل ب -48
 أٞبد بن فّبكز الكوُب. يركم عنو خربان. -49
 عبد اهلل بن ا٢بسن بن مهدم الكوُب. يركم عنو سبعة أخبار. -50
 عبد العزيز إسحاؽ. يركم عنو خربان كاحدان. -51
 علي بن ا٢بسْب العباسي. يركم عنو خربين. -52

 خربين.الفضل بن الفضل الكندم. يركم عنو  -53
 أٞبد بن ٧بمد بن علي القاضي. يركم عنو خربان كاحدان. -54
 ا٢بسن بن علي ا١بوسقي. يركم عنو ٟبسة أخبار. -55

كمن مصادر ا٤بؤلف رٞبو اهلل نقلو عن أعبلـ مؤلفْب كمشهورين غّب أنو ٓب يذكر ا٤بصدر 
كالواقدم  الذم استعاف بو أك نقل عنو كمن أكلئك األعبلـ ابن إسحاؽ ك٧بمد بن حبيب

 كنصر بن مزاحم كأبو ٨بنف لوط بن ٰبٓب.



 منهج كمصادر الشيخ علي بن ببلؿ
 منهجو

 ٲبكن توضيح منهج متمم التتمة ُب النقاط التالية:
 يركم أغلب الركايات عن السيد أيب العباس ا٢بسِب. -1
يبَب السند  ال يثبت السند كامبلن كإ٭با يأٌب بقولو: أخربنا أبو العباس بإسناده. كأحيانان  -2

 كيأٌب بالراكم عنو السيد أبو العباس ا٢بسِب.
ُب الَباجم األخّبة كا٤برتضى كالناصر ابِب ٰبٓب بن ا٢بسْب عليهم السبلـ ككذا الناصر  -3

 األطركش ال يثبت أسانيد ألخبارىم كإ٭با يورد ا٤بعلومات ُب شكل قصصي.

 مصادره
د للركايات الٍب أكردىا ُب التتمة فيما عدا خربان يعترب اإلماـ أبو العباس ا٢بسِب ا٤بصدر الوحي

كاحدان ركاه عن أيب الفضل ٰبٓب بن ا٢بسْب، ككذا بعض الركاة كما يصرح ذلك بقولو: 
 كيأٌب باالسم. -أم صاحب الَبٝبة  -ك٠بعت بعض أصحابو 

كمن مصادره أيضان مصادر مرجعية إذ يذكر أنو نقل عن سّبة اإلماـ ا٥بادم ٰبٓب بن 
ْب للعلوم آخر ترٝبة ا٥بادم ككذا ُب ترٝبة الناصر األطركش يذكر أنو نقل عن سّبتو ا٢بس

 إْب.…إذ قاؿ: قاؿ مؤلف أخباره رأيت ُب يـو كاحد كقد كفد عليو أربعة عشر رجل

 أٮبية كٙبليل موضوع ا٤بخطوطة
 ها:تتمثل أٮبية الكتاب الذم بْب أيدينا بقسميو ا٤بصابيح كالتتمة ُب عدة نقاط من أٮب

أنو يعد من أكائل كتب الزيدية كمصادرىم األساسية ُب السّب كالَباجم )السّبة النبوية  -1
كسّب أئمة آؿ البيت( إذ ٝبع فيو ا٤بؤلف كتلميذه الشيخ علي بن ببلؿ كثّبان من ا٤بعلومات 
 التارٱبية كالسياسية عن ا٤بَبجم ٥بم بطريقة موثقة كمسندة، أكضحت الكثّب من ا٢بقائق الٍب

 حاكؿ بعض الكتاب طمسها أك التقليل من أٮبيتها.
أنو يوضح الدكر النضإب كا٤بعاناة الٍب القاىا أئمة أىل البيت النبوم الشريف ابتداءن  -2



بالرسوؿ األعظم كانتهاء باإلماـ الناصر األطركش إذ أسرؼ خصـو ىذا البيت الطاىر ُب 
شٌب من النكاؿ، كصبوا عليهم صنوؼ  ٧باربتهم كتشريدىم كالنيل منهم بل أذاقوىم ضركبان 

العذاب، كٓب يرعوا ٥بم حقان كال حرمة، كصارت مصائب ىذا البيت الطاىر مضربان لؤلمثاؿ 
ُب فظاعة التنكيل كالتشريد. كصارت مصارع ىؤالء األئمة الشم أحاديثان تركل كأخباران 

العربة كالقدكة كا٤بثل تتناقل عرب التاريخ، ٯبد القارئ ُب ذكرىم كذكر مواقفهم كجهادىم 
 الرائع للتضحية كا١بهاد ُب سبيل إعبلء كلمة اهللن.

أنو يوضح دكر أىل البيت النبوم الشريف ُب سّب حركة التاريخ كتأثّبىم اإلٯبايب ُب  -3
 صنع أحداثو إذ ٝبعوا بْب العلم كالعمل كأصبحوا قدكة لآلخرين ُب كثّب من مناحي ا٢بياة.

كج على الظلمة حٌب يستقيم الوضع كتنتشر العدالة االجتماعية بْب كمنها ا١بهاد كا٣بر  -4
 الناس كيتحقق أىم عاملْب من عوامل االستقرار السياسي كٮبا: األمن كالعدؿ.

 ثالثان: كصف النسخ ا٤بعتمدة ُب التحقيق
لقد اعتمدت ُب دراسة كٙبقيق ا٤بخطوطة الٍب بْب أيدينا على أربع نسخ خطية رمزت ٥بن 

)أ، ب، جػ، د( كأف النسخة)أ( ىي األقرب إٔب الصحة من غّبىا يليها  با٢بركؼ
 النسخة)د( ٍب النسخة)جػ( كتأٌب ُب ا٤برتبة الثالثة، ٍب النسخة)ب( كتأٌب ُب ا٤برتبة الرابعة.

 كٲبكن كصف تلك النسخ على النحو التإب:
 النسخة األكٔب: كقد رمزت ٥با با٢برؼ )أ(

ة أصلية، كٲبلك ىذه النسخة ا٤بصورة العبلمة: ٧بمد بن ىذه النسخة مصورة عن نسخ -1
 ا٢بسن العجرم. صعدة.

تبدأ ىذه النسخة بست كريقات أثبت فيهن مالكها فهرس ا٤بخطوطة منتهيان بفهرست   -2
 كتاب أخبار فخ. ٍب يلي ذلك ٟبس كريقات تركن بياضان.

سار كينتهي ( جهة الي1يلي ذلك عنواف الكتاب )ا٤بصابيح( كيبدأ بالصفحة) -3
( كٙبديدان بالثلث الثا٘ب من تلك الصفحة، كقاؿ بعد ذلك ما لفظو: )أكؿ 223بالصفحة)



ما ٝبعو الشيخ علي بن ببلؿ رٞبو اهلل(، ٍب أتى بالبسملة كقاؿ: )ذكر خركج ٰبٓب بن 
زيد...(، كأكضح الناسخ ُب حاشية الصفحة ا٤بذكورة ما لفظو: )آخر ما ٝبع أبو العباس 

 و السبلـ(.ا٢بسِب علي
( كحٌب 223يلي ذلك ما ٝبعو الشيخ علي بن ببلؿ كمن الثلث األخّب للصفحة) -4

 (.386الصفحة)
يلي ذلك تراجم األئمة: ٧بمد بن القاسم بن إبراىيم عليهم السبلـ كاإلماـ ا٢بسن بن  -5

ماـ القاسم كإ٠باعيل بن القاسم كا٢بسْب بن القاسم، منقولة من كتاب التنبيو كالدالئل لئل
 القاسم بن علي العيا٘ب.

( كتاب أخبار فخ كٰبٓب بن عبد اهلل عليهما السبلـ 393يلي ذلك كمن الصفحة) -6
 (.495ألٞبد بن سهل الرازم رٞبو اهلل كينتهي الكتاب ا٤بذكور بالصفحة)

( سطران، كٓب يشذ عن 18مسطرة النسخة: يبلغ عدد األسطر ُب الصفحة الواحدة) -7
 ات كبشكل نادر.ذلك إال بعض الصفح

سم( تقريبان. ىذا إذا ما اعتربت أهنا صيوّْرت بنفس 21×30مقاسها: طبقان ٤با لدينا ) -8
 حجم األـ. أما إذا كاف خبلؼ ذلك فشيء آخر ٓب أقف عليو.

النسخة مكتوبة با٤بداد األسود، كا٣بط فيها نسخي نفيس ٲبيل إٔب خط الثلث،  -9
 ناكين كبعض أحواؿ ا٤بَبجم لو.كبعض األلفاظ مكتوبة ٖبط أكرب كالع

يضع الناسخ عناكين ُب ا٢باشية غالبان. كما يعلق أيضان على بعض األلفاظ إما لغويان  -10
 أك تصحيحان ٤بعلومة كردت ُب ا٤بًب.

انتهى الناسخ من نسخ الكتاب يـو األربعاء ثامن شهر ذم القعدة سنة ثبلثة عشر  -11
 هرة.كمائة كألف من ا٥بجرة النبوية ا٤بط

اسم الناسخ: أٞبد بن ناصر السماكم، كقاؿ: استكتبو سيدم الشيخ األعظم  -12
 كالرئيس ا٤بكـر ٝباؿ اإلسبلـ عمر بن ٧بسن مغلس.



 النسخة الثانية: كقد رمزت ٥با با٢برؼ )د(
 ىذه النسخة مصورة عن نسخة خطية بإحدل ا٤بكتبات ا٣باصة. -1
واف جهة اليسار كٙبتوم على كتب أخرل ( صفحة العن1تبدأ ىذه النسخة بالصفحة) -2

( كينتهي 1غّب ا٤بصابيح كالتتمة، كما يهمنا توضيحو أف ا٤بصابيح يبدأ من الصفحة)
 (.360كحٌب210( ٍب التتمة من الصفحة)210بالصفحة)

أدخل الناسخ أكثر من حاشية ضمن ا٤بًب، كإٝبإب عدد األسطر ا٤بدخلة على  -3
 (.5، 4، 3، 2تاب ص)( إضافة إٔب سند الك159ا٤بًب)

 مسطرة النسخة: عشركف سطران للصفحة الواحدة. -4
 سم(.13×20مقاس ا٤بخطوطة ) -5
 يضع الناسخ عناكين جانبة ُب ا٢باشية كما ُب النسخ األخرل. -6
 ( سند الكتاب.5( كحٌب السطر الثامن من صفحة)2أكرد من الصفحة) -7
 كمشكل ٲبيل إٔب خط الثلث. النسخة خطت با٤بداد األسود كٖبط نسخي ٝبيل -8
تأريخ نسخها يـو الثبلثاء سادس عشر شهر ربيع أكؿ سنة ٜبانْب بعد األلف بعناية  -9

 كرسم ا٤بطهر بن عبد اهلل جحاؼ.
 الناسخ ىو: صبلح بن مهدم بن ٧بمد بن صبلح. -10

 النسخة الثالثة: كقد رمزت با٢برؼ )جػ(
أحسن بن علي أحسن ا٢بمراف، مالك ىذه النسخة مصورة عن نسخة خطية ٗبكتبة  -1

 النسخ ا٤بصورة العبلمة عبد الرٞبن شاٙب.

(، كتنتهي ا٤بخطوطة 1تبدأ ىذه النسخة بصفحة عنواف ا٤بخطوطة كىي الصفحة رقم) -2
( كٙبديد 78( كينتهي كتاب ا٤بصابيح ُب الثلث األخّب من صفحة)150بالصفحة)

ة سبعة أسطر فيها كتنتهي (. كتبدأ التتمة من ىذه الصفح25منتصف السطر)
( سطران منها، يلي كتاب ا٤بصابيح كالتتمة كتاب ٪بـو 12( كٙبديدان)150بالصفحة)



األنظار ا٤بهتدل ّٔا ُب ظلمات مشكبلت البحر الزخار تأليف السيد اإلماـ ا٢بافظ ىاشم 
 بن ٰبٓب الشامي.

من الصفحة  أدخل الناسخ ُب ترٝبة اإلماـ ا٥بادم ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم -3
( كٙبديدان نصف السطر الرابع منها ما 141( سطران منها كحٌب ص)11( كبعد)127)

لفظو: )ك٩با نقلو ٧بمد بن عامر األصبها٘ب من سّبتو عليو السبلـ كتواضعو ك٦بالسو كأداتو 
حٌب قاؿ: … قاؿ علي بن ٧بمد حدثِب أيب ٧بمد بن عبيد اهلل قاؿ كاف من تواضع ا٥بادم

إْب من ما …ن رفقو كعدلو(، ٍب قاؿ الناسخ: )رجع( ٍب فتح ٪براف كأقاـ ّٔا٤با ترفق كم
 أثبتو. كقد ًب حذؼ كل ذلك نظران ألنو ليس من األصل.

-30مسطرة النسخة: ليس ٥با مسطرة ٧بددة، كتَباكح عدد أسطر الصفحة منها بْب) -4
 ( سطران.33

 سم(.23×34.5مقاس ا٤بخطوطة) -5
د األسود، كقد يثبت بعض العناكين كا٤بداخل كبعض الكلمات النسخة منسوخة با٤بدا -6

 ا٤بهمة بقلم آخر.
ا٣بط نسخي يقرء ٲبيل إٔب خط الثلث ُب العناكين الكبّبة أما ما عدل غّب ذلك فبل  -7

 تنطبق عليو تلك القاعدة.
انتهى الناسخ ٥بذه النسخة ليلة السبت ا٣بامس عشر من شهر ربيع األكؿ  -8

 ىػ(.1315سنة)
 اسم الناسخ: صاّب بن أٞبد بن ٧بمد سهيل. -9

 النسخة الرابعة كقد رمزت ٥با با٢برؼ )ب(
ىذه النسخة ضمن مكتبة الوالد العبلمة آّتهد ٦بد الدين بن ٧بمد بن منصور  -1

 ا٤بؤيدم )كقف هلل تعأب(.
 ب( كٓب يثبت فيها عنواف ا٤بخطوطة.2يبدأ الكتاب بالورقة ) -2



ب( كتبدأ التتمة 92كرقة( إذ ينتهي ا٤بصابيح بالورقة)175طة )عدد كرقات ا٤بخطو  -3
 أ(.175أ( كتنتهي بالورقة)93بالورقة)

( 24-18مسطرة النسخة: ليس ٥با مسطرة ٧بددة كتَباكح عدد أسطر الصفحة بْب) -4
 سطران من صفحة إٔب أخرل كىكذا.

 سم(.18×26.5مقاس ا٤بخطوطة: ) -5
، كقد يكتب بعض األلفاظ كا٤بداخل كبعض األعبلـ النسخة منسوخة با٤بداد األسود -6

 با٤بداد األٞبر كاألخضر كاألزرؽ كالسماكم.
 ا٣بط نسخي يقرء أقرب إٔب الفارسي مع الرقعة. -7
انتهى الناسخ من نسخ ىذه النسخة صبح ا١بمعة ا٢بادم كالعشرين من شهر ربيع  -8

 األكؿ سنة ٟبسة عشر كثبلٜبائة كألف.
 يذكر، كالذم كقفت عليو أف ىذه النسخة خطت بعناية إبراىيم بن اسم الناسخ: ٓب -9

 ٰبٓب بن علي بن أٞبد سهيل.
كبعد أف أكضحت ُب ىذه الدراسة ا٤بصغرة ما أكضحتو أحب أف أتقدـ ٖبالص شكرم، 

كفائق تقديرم، كٝبيل عرفا٘ب إٔب كل من مد يد العوف كا٤بساعدة ُب سبيل إخراج الكتاب 
م كيثر إضافة إٔب من سبق ذكرىم أخص الولد النبيو عبد ا٤بلك بن علي إٔب حيز التداكؿ كى

بن عبد اهلل ا٢بوثي أصلحو اهلل، كما أخص بو أيضان أكالدم كزكجٍب، راجيان كداعيان اهلل عز 
كجل أف يوفقهم إٔب ما ٰببو كيرضاه، كأف يصلح شأهنم، كأف يسدد على طريق ا٣بّب 

 ُب ميزاف حسناهتم ٕبق ٧بمد كآلو. خطاىم، كأف ٯبعل ما قاموا بو ٫بوم
كأخّبان أسأؿ اهلل تبارؾ كتعأب أف ٯبعل عملي ىذا خالصان لوجهو الكرٙب، كأف يوفقِب إٔب 

خدمة العلم كأىلو، كاهلل من كراء القصد، كىو حسبنا كنعم الوكيل، نعم ا٤بؤب كنعم 
يدنا ٧بمد كعلى آلو النصّب، كآخر دعوانا أف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كصلى اهلل على س

 الطاىرين.
 عبد اهلل بن عبد اهلل بن أٞبد ا٢بوثي



 ىػ1420من شهر رجب األصم عاـ 28يـو اإلثنْب 
 ـ8/11/1999ا٤بوافق

 خطبة الكتاب
 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

 ا٢بمد هلل كٕب ا٢بمد كأىلو كصلى اهلل على ٧بمد نيب الرٞبة كآلو.»
صلى اهلل عليو كآلو كسلم كنسبو، كآباؤه كأمهاتو،  ىذا كتاب يذكر فيو ميبلد رسوؿ اهلل

كعمومتو، كأزكاجو، كذكر حليتو، كآدابو إٔب كفاتو كأ٠باء أكالده كاألئمة السابقْب من كلد 
 علي أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ ُب سائر مىا عرض كازدكج إٔب ذلك.

يٍستىهد
بتدم، عىًملو أبو العباس أٞبد بن إبراىيم ا٢بسِب، يستذكربو ا٤ب

ي
م، كيىٍستىهًدم بو ا٤ب

 «.كإٔب اهلل الرغبة ُب التيسّب، كبو العصمة ُب كل األمور

 (الرسوؿ األعظم ٧بمد بن عبد اهلل بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم[1])
 ـ(633 - 571ىػ /11 -ؽ ىػ 53)
 -أبو الطيب كالطاىر  -

 ]اصطفاؤه صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
اف الثقفي قاؿ: حدثنا أٞبد بن أيب رىٍكح البغدادم، أخربنا أٞبد بن سعيد بن عثم[ »1]

كاثلة »عن أيب عمار عن « قاؿ: حدثنا ٧بمد بن مصعب القرقسا٘ب، قاؿ: حدثنا األكزاعي
، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))إف اهلل اصطفى من كلد «بن األسقع

كاصطفىمن بِب كنانة قريشان،  إبراىيم إ٠باعيل، كاصطفى من كلد إ٠باعيل بِب كنانة،
 كاصطفى من قريش )بِب ىاشم( كاصطفا٘ب من بِب ىاشم((.

[ أخربنا أٞبد بن سعيد قاؿ: حدثنا أٞبد بن سعيد الدارمي قاؿ: حدثنا ّٔلوؿ بن 2]
مورؽ أبو غساف قاؿ: حدثنا موسى بن عبيدة، عن عمر بن عبد العزل بن نوفل بن 



ن عائشة أف رسوؿ اهلل قاؿ: ))قاؿ ٕب جربيل عدم، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة ع
عليو السبلـ:قلبت مشارؽ األرض كمغارّٔا فلم أجد رجبلن أفضل من ٧بمد صلى اهلل عليو 

 كآلو كسلم كقلبت مشارؽ األرض كمغارّٔا فلم أجد بِب أبو أفضل من بِب ىاشم((.

 ]تزكيج كالده صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
ة ا٣بزاعي قاؿ: حدثنا بدر بن ا٥بيثم قاؿ: حدثنا علي بن [ أخربنا عمر بن أيب سلم3]

حرب قاؿ حدثنا ٧بمد بن عمارة القرشي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء 
عن ابن عباس قاؿ:٤با خرج عبد ا٤بطلب بن ىاشم بابنو عبد اهلل ليزكجو، مرَّ بو على كاًىنىةو 

ة، يقاؿ ٥با: فاطمة بنت مير ا٣بثعمية، فرأت نور من أىل تبالة قد قرأت الكتب كلها ميتػىهىوّْد
النبوة ُب كجو عبد اهلل، فقالت لو: يا فٌب ىل لك أف تقع علٌي اآلف كأعطيك مائة من 

 اإلبل؟
 فقاؿ شعران:

 أما ا٢براـ فا٤بمات دكنو
 فكيف باألمر الذم تبغينو

 كا٢بل الحل فأٍستىًبينىو
 «ٰبمي الكرٙب عرضو كدينو»

فزكجو آمنة بنت كىب بن عبد مناؼ بن زىرة، فأقاـ عندىا ثبلثان، فلما  ٍب مضى مع أبيو،
مرَّ بالكاىنة قالت لو: يافٌب مىا صنعت بعدم؟ قاؿ: زكجِب أيب آمنة بنت كىب فأقمت 

 عندىا ثبلثان، فهل لًك فيما قلًت ٕب؟، فقالت ال
كن رأيت ُب كجهك قالت: قد كاف ذلك مرة فاليـو ال، إ٘ب كاهلل مىا أنا بصاحبة رًيبة، كل

 نوران فأردت أف يكوف ٌُب فأىب اهلل إالٌ أف يصّبه حيث أراد، ٍب أنشأت تقوؿ:
 إ٘ب رأيت ٨بيلة ٤بعت .... فتؤلألت ٕبناًب القطر

 فلمأهتا نوران يضيء لو .... ما حولو كإضاءة البدر



 كرجوهتا فخران أبوء بو .... ما كل قادح زنده يورم
 كما تدرم«ما استلبت»وبيكهلل ما زىريٌة سلبت .... ث

 فانطلق عبد اهلل على كجهو، فنادتو كقالت:
 آآلف كقد ضٌيعت ما كاف ظاىران .... عليك كفارقت الضياء ا٤بباركا

 غدكت إٌٕب خاليان قد بذلتو .... لغّبم فاذىب فا٢بقىٍن بشانكا
 كال ٙبسنب اليـو أمس كليتِب .... رزقت غبلمان منك ُب مثل حالكا

 صار ُب آؿ زىرة .... بو ٱبتم اهلل النبوة ناسكاكلكن ذاكم 

[ أخربنا أبو ٧بمد ا٢بسن بن علي ا١بوسقي قاؿ: حدثِب أبو ٧بمد األنصارم قاؿ: 4]
حدثِب عمارة بن زيد قاؿ: حدثِب إبراىيم بن سعد الزىرم، عن ٧بمد بن إسحاؽ كيزيد 

ا صار على مسّبة يـو من بن ركماف كصاّب بن كيساف كٰبٓب بن عركة، كغّبىم: أف أبرىىىة ٤ب
مكة دعا برجل يقاؿ لو: األسود بن مقصود، كأمره أف ال يَبؾ ألىل مكة ثىاًغيىةن كال رىاًغيةن 

 إالٌ اٍستىاقها.
فأقبل األسود كاستاؽ ُب ذلك مائٍب بعّب لعبد ا٤بطلب، فبلغ عبد ا٤بطلب فخرج مع ابنو 

 فرو، فاستعاف بو.عبد اهلل كدخل عسكر أبرىة فلقي رجبلن يقاؿ لو ذك ن
فقاؿ لو:مىا أقدر على شيء غّب أف ساًئس الفيل األعظم صديق ٕب، فأنا أسألو تسهيل 

 اإلذف لك.
 فقاؿ: افعل.

فذىب إٔب أنيس ا٢باجب، فقاؿ لو: إف ىذا القادـ من مكة سيد أىلها، كمطعم الناس 
 بالسهل كالوحش ُب قبلؿ ا١بباؿ.

لب ُب الدخوؿ، فأقبل مع ابنو كالفيل األعظم فدخل أنيس على أبرىة، فأذف لعبد ا٤بط
كاقف على الباب، فلما جاز عبد اهلل نظر الفيل إٔب كجهو فخر ساجدان، فعجب من ذلك 

 أنيس كمن على الباب.



للنور الذم ُب « سجد»فقاؿ قس: ال تعجبوا من سجوده فإنو ٓب يسجد لو، كلكن 
 كجهو، كىو نور نيب عرفناه ُب اإل٪بيل.

٤بطلب كابنو، فلما رآه أبرىو، نزؿ عن سريره، كجلس على بساط كأجلسهما كدخل عبد ا
 معو.

 ككاف عبد ا٤بطلب كسيمان جسيمان، يهابو من رآه فكره أف تراه ا٢ببشة على سرير ملكو.
ٍب كلم أبرىة فيما استاقوا لو، فتبسم أبرىة كقاؿ للَبٝباف:أخربه أنو ٤با دخل مؤل قليب من 

، إ٘ب إ٭با سرت لتخريب ىذا البيت الذم ىو شرفو كيكلمِب ُب ىيبتو، كظننتو ذا عقل
 أباعره!

فقاؿ: إف ىذا البيت بيت اهلل ا٢براـ كبيت خليلو إبراىيم عليو السبلـ كقد كاده غّبه ُب 
 الزمن األكؿ فكفى اهلل كيدىم، كلو رب، كأما اإلبل فأنا رّٔا.

 فردىا عليو، فرجع ّٔا.

 ]قصة أصحاب الفيل[
ٍ تػىرى كىٍيفى فػىعىلى رىبُّكى ًبأىٍصحىاًب كسار أبرىة ، فكاف من أمره مىا قٌص اهلل تعأب ُب قولو: ?أىٓبى

?]الفيل:  [.5-1اٍلًفيًل...? إٔب قولو: ?تػىٍرًميًهٍم ًٕبًجىارىةو ًمٍن ًسجّْيلو
فكاف ابن عباس ٰبدث أنو رأل ُب منزؿ أـ ىانئ بنت أيب طالب من تلك ا٢بجارة ٫بو 

 مثل بعر الغنم أك أصغر، ٨بططة ٕبيمرةو كمثل ا١بىزىع اليما٘ب.قىًفيز، كإذا ىي 

 ]مولده صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
[ أخربنا عبد اهلل بن ٧بمد بن ا٤ببارؾ ا١بوزجا٘ب قاؿ: حدثنا ا٢بسن بن العبلء قاؿ: 5]

حدثنا ابن ٭بّب، عن يونس بن بكّب، عن ابن إسحاؽ، عن ا٤بطلب بن عبد اهلل بن قيس 
ٍين.بن ٨برمة  ، عن أبيو عن جده قاؿ: كلدت أنا كرسوؿ اهلل عاـ الفيل فكنا ًلدى

 قاؿ ابن إسحاؽ: ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عاـ عكاظ ابن عشرين سنة.
أخربنا عبد اهلل قاؿ: حدثنا ابن أيوب قاؿ: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قاؿ: حدثنا [ »6]



عن أيب قتادة « ر عن عبد اهلل بن معبد الزّْما٘بشبابة عن شعبة عن غيبلف بن جري
األنصارم قاؿ: قاؿ: جاء رجل إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فسألو عن صـو 

 يـو اإلثنْب فقاؿ: ))يوـه كلدت فيو، كيوـه بعثت فيو، كيوـه أينزؿ علٌي فيو((.

 ]رؤيا عبد ا٤بطلب[
قاؿ: حدثنا ٧بمد بن عبد العزيز قاؿ: حدثنا  [ ]أخربنا أبو زيد عيسى بن ٧بمد العلوم7]

ٰبٓب ا٢بمائي قاؿ: حدثنا أبو بكر بن أيب مرٙب، عن سعيد بن عمر األنصارم، عن أبيو 
عن كعب[: أف عبد ا٤بطلب ناـ يومان ُب ا٢بجر فانتبو مٍكحيوالن مٍدىونان، قد كيسي حلة 

ذ أبوه بيده فانطلق بو إٔب  البهاء كا١بماؿ، فبقي متحّبان ال يدرم من فعل بو ذلك، فأخ
نىة قريش.  كىهى

 فقالوا لو: إف إلو السماء قد أذف ٥بذا الغبلـ ُب التزكيج.
فزكجو قيػٍلىة بنت عمرك بن عامر، فولدت لو ا٢بارث، ٍب ماتت فزكجو بعدىا ىند بنت 

 عمرك.

 ]كصية ىاشم للمطلب بسقاية ا٢بج[
 غبلـ ابن ٟبس كعشرين سنة.كحضرت ىامشان الوفاة فدعا بعبد ا٤بطلب كىو يومئذ 

قاؿ أبو العباس: كىذا غلط كاف صبيان بعد موت ىاشم، يسطع من دائرة غرة جبينو نور 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم .

فقاؿ ىاشم: يامعاشر قريش، أنتم ميخُّ كلد إ٠باعيل، اختاركم اهلل لنفسو كجعلكم سكاف 
نىة بيتو، كأنا اليـو سيدكم ك  ىذا لواء نزار كقوس إ٠باعيل كسقاية ا٢باج قد حرمو كسىدى

 سلمتها إٔب ابِب عبد ا٤بطلب فا٠بعوا لو كأطيعوا.
 فوثبت قريش فقبلت رأس عبد ا٤بطلب كنثركا عليو النثور، فسادىم.



 ]من دالئل نبوتو صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
 ]أكالن: رؤيا عبد ا٤بطلب[

 ران.ٍب ناـ يومان ُب ا٢بجرة فانتبو فزعان مذعو 
قاؿ العباس: فاتبعتو ٫بو داره، كأنا يومئذو غبلـ أعقل، فقالوا: يا أبا ا٢بارث مالك اليـو  

 كا٣بائف؟
قاؿ: رأيت كأنا نائم عند ا٢بجرة كأ٭با أخرج من ظهرم سلسلة بيضاء ٥با أربعة أطراؼ 

طرؼ بلغ مشارؽ األرض، كطرؼ بلغ مغارّٔا، كطرؼ بلغ أعناف السماء، كطرؼ قدجاكز 
ل، فبْب أنا أنظر إليها إذ صارت أسرع من طرفة عْب شجرة خضراء، ٓب يرى الٌراؤكف أنور الثر 

 منها، ك إذا بشخصْب ّٔيْب قد كقفا علٌي، فقلت ألحدٮبا:من أنت؟
 قاؿ: أما تعرفِب، أنا نوح نيب رب العا٤بْب.

 فقلت لآلخر:من أنت؟
 قاؿ: أنا إبراىيم خليل رب العا٤بْب.

ق « كأىل»ٍت رؤياؾ ليخرجن من ظهرؾ من يؤمن بو أىل السماكات فقالوا لو: إف صىدى
 األرض.

، فرأل  فبقي عبد ا٤بطلب زمانان، فلما كاف يومان رجع من قٍنًصو ُب الظهّبة عطشاف يػىٍلهىثي
ٍب دخل على فاطمة فواقعها، فحملت بعبد اهلل، ككاقع « منو»ُب ا٢بجر ماءن معينان فشرب 

  .عبد اهلل آمنة فحملت برسوؿ اهلل

 ]ثانيان: صفة ٞبلو صلى اهلل عليو كآلو كسلم كذكر مولده[
فكانت آمنة ٙبدث عن نفسها كتقوؿ: أتا٘ب آتو حْب مرَّ ٕب من ٞبلي ستة أشهر فوكز٘ب 

ُب ا٤بناـ برجلو، كقاؿ ٕب: يا آمنة إنك قد ٞبلت ٖبّب العا٤بْب، فإذا كلدتيو فسميو ٧بمدان 
 كاكتمي شأنك.

 مىا يأخذ النساء كٓب يعلم يب أحد من قومي ذكر كال أنثى، كإ٘ب فكانت تقوؿ: لقد أخذ٘ب



 لىوىحيدةه ُب ا٤بنزؿ.
قاؿ: فبقي ُب بطن أمو صلى اهلل عليو كآلو كسلم تسعة أشهر ال تشكو كجعان كال رٰبان كال 

 مىا يعرض للنساء ذكات ا٢بمل.
فرأيت كأف  -اإلثنْبكذلك يـو -قالت آمنة: فسمعت كٍجبةن عظيمةن كأمران شديدان، فهالِب 

جناح طّب أبيض قد مسح على فؤادم، فذىب عِب الرعب ككل كجع، ٍب رأيت نسوة  
كالنخل طوالن كأهنن من بنات عبد مناؼ ٍٰبًدقن يب؛ فبينا أنا أعجب كأقوؿ: كاغوثاه من 
أين عًلٍمن يب ىؤالء، فاشتد يب األمر فأخذ٘ب ا٤بخاض فولدت ٧بمدان صلى اهلل عليو كآلو 

فلما خرج من بطِب ديٍرت فنظرت إليو، فإذا أنا بو ساجده قد رفع أصبعيو إٔب السماء  كسلم 
 كا٤بتضرع ا٤ببتهل.

 ]ثالثان: اضطراب األصناـ كنداء الذئًب[
قاؿ: ككاف عبد ا٤بطلب ليلة إذو ُب جوؼ الكعبة يٍرـ منها شيئان، إٍذ ٠بع تكبّبان عاليان: اهلل 

إبراىيم آّتىب، أال إف ابن آمنة الغراء قد كلد كقد  أكرب اهلل أكرب رب ٧بمد ا٤بصطفى ك
 انكشفت عنا سحائب الغمة إٔب الرٞبة، ٍب اضطربت األصناـ كخرت على كجوىها.

فقاؿ عبد ا٤بطلب: فديىشت، ٍب خرجت من الكعبة ُب ليلة مقمرة فإذا أنا بذئب قد كقف 
 بأعلى مكة كىو ينادم بصوت لو رفيع عريب فصيح:

الى فا٠بعوا قد جاءكم النور الثاقب الذم بو تستبهج الدنيا، فاتبعوه قبل أف يا آؿ غالب أ
، كإذا بصوت رفيع من ا١ببل جبل أيب قبيس: يا آؿ غالب  تدنوا كٚبذلوا، ٍب مضى الذئبي

ىٍعبيود، فطوىب ٤بن آزره كتبعو كنصره.
 أال فا٠بعوا ٥بذا ا٤بولود فإنو ًخيػٍرىة ا٤ب

منة فإذا ىو بطيور ساقطة على حيطاف الدار كسحابة فأسرع عبد ا٤بطلب ٫بو منزؿ آ
بيضاء قد أظلت الدار بأٝبعها، فلما دنا من الباب ٓب يطق الدخوؿ من ٤بعاف النور، فقرع 

 الباب قرعان خفيفان.
 فقالت آمنة ٖبفي من صوهتا: من ىذا؟



 قاؿ: أنا عبد ا٤بطلب، افتحي كاعجلي قبل أف تتفقأ مرارٌب كتتصدع كبدم.
آمنة كفتحت كدخل عبد ا٤بطلب فنظر إٔب كجهها ففقد النور الذم بْب عينيها فوثبت 

 فضرب بيده إٔب ثوبو ليشقو، كقاؿ:كٰبك يا آمنة أنائم أنا أـ يقضاف؟

 قالت: بل يقضاف، فما قصتك؟
 قاؿ: كٰبك يا آمنة أنا منذ الليلة ُب خوؼ كرعب فىخىربيِب مىا حاؿ النور؟

 قالت: قد كضعت غبلمان.
 كأين كضعتيو، كلىٍستي أرل عليك أثر النفاس ؟قاؿ: 

 قالت: إف ىذه الطيور الٍب ترل قد أطلت الدار لتنازعنيو منذ كضعتو.
 قاؿ عبد ا٤بطلب: كٰبك فهلمّْيو حٌب أنظر إليو.

 قالت: إنو حيل بينك كبينو.
فاشتد على عبد ا٤بطلب كقاؿ: لئن ٓب ٚبرجيو ألقتلن نفسي، أٛبنعيِب من كلدم ككلد 

 دم.كل
 قالت: ىو ُب ذلك ا٤بخدىع فشأنك بو.

فوثب عبد ا٤بطلب ليدخل فصاح بو صائح بصوت ىائل: ارجع ال سبيل لك، كال ألحد 
 من اآلدميْب إٔب ىذا ا٤بولود حٌب تػىٍنقضي عنو زيارة ا٤ببلئكة.

أخربنا ابن جعفر األ٭باطي، قاؿ: حدثنا فرج بن فضالة، عن لقماف بن عامر، عن [ »8]
 «أيب أمامة

 قاؿ: سئل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم مىا كاف أكؿ بدء أمرؾ؟
قاؿ: ))دعوة أيب إبراىيم، كبشرل عيسى، كرأت أمي أنو خرج منها نور أضاءت منو قصور 

 الشاـ((.

 ]رابعان: حديث الرضاع[
ن [ أخربنا عبد الرزاؽ بن ٧بمد عن أبيو، عن ابن إسحاؽ يرفعو بإسناده، عن عبد اهلل ب9]



 -جعفر، قاؿ: ٤با كلد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قًدمت حليمة بنت ]أيب ذكيبٍ 
 عبد اهلل بن[ ا٢بارث ُب نسوة من بِب سعد بن بكر يلتمسن الرضاع ٗبكة.

قالت حليمة: فخرجت ُب أكلئك النسوة على أتىاٍف ٕب قىٍمراء، كمعي زكجي ا٢بارث بن عبد 
قد أيرزمت أتاننا بالركب، كمعي شارؼ كاهلل ماتبض بقطرة العزل أحد بِب سعد بن بكر، 

ُب سنة شهباء، قد جاع الناس فيها حٌب خلص النهم ا١بهد، كمعي ابن « ك٫بن»من لنب، 
ٕب كاهلل مىا يناـ ليلنا، كال أجد ُب ثديٌي شيئان أعىلّْليو بو، إالٌ أنا نرجوا الغيث، ككانت لنا غنم 

مىا بقي منا أحد إالٌ عيًرض عليها رسوؿ اهلل فكرىناه كقلنا: فنحن نرجوىا، فلما قدمنا مكة 
إنو يتيم، كإ٭با يكـر الظئر، كٰبسن الوالد، فقلنا: مىا عسى أف تصنع لنا أمو أك عمو أك 

 جده فكٌل صواحيب أخذت رضيعان، كٓب أجد شيئان.
فعنا بو، كال فقلت لصاحيب: إ٘ب كاهلل آخذ ىذا اليتيم من بِب عبد ا٤بطلب فعسى اهلل أف ين

 أرجع من بْب صواحيب ال آخذ شيئان.
 قاؿ: أصبت، فأخذتو.

قاؿ ابن إسحاؽ ُب حديث غّبه: فجاء٘ب عبد ا٤بطلب بن ىاشم ٱبطر ُب حلتو، فقاؿ: 
 ؟«من الركب ٓب تأخذ رضيعان »معاشر ا٤براضع ىل بقي منكن أحد 

 فقلت: أنا.

 «!فقاؿ: تأخذم كلدم ىذا»
، فلقد كنت ال  فقلت: نعم، فأخذتو، فواهلل ما ىو إالٌ أف ٞبلتو على تلك األتاف الرزـك

أقدر على لزمها من النهوض حٌب أف النّْسوة ليقلنى: أمسكي علينا، ىذه أتانك الٍب 
 خرجت عليها؟

 فقلت: نعم.
 فقلنى: إهنا كانت أٍرزىمىت حْب أقبلنا فما شأهنا ؟

 فقلت: ٞبلت عليها غبلمان مباركان.



يدنا اهلل ُب كل يـو خّبان حٌب قدمنا كالببلد سنهة، فلقد كاف رعاؤنا فخرجنا، فما زاؿ يز 
يسرحوف ٍب يركحوف فَبكح أغناـ بِب سعد جياعان، كتركح غنمي شباعان حيٍفبلن، فنحتلب 
كنشرب، فيقولوف: مىا شأف غنم ا٢بارث بن عبد العزل كغنم حليمة تركح شباعان بطانان 

كيلكم اسرحوا حيث تسرح رعاهتم فيسرحوف معهم  حيقبلن، كتركح غنمكم بشرو جياعان؟!
 فما ترجع إالَّ جياعان كما كانت.

صلى اهلل عليو كآلو كسلم يشب شبابان مىا يشبهو أحد من « رسوؿ اهلل»قالت: ككاف 
 الغلماف، يشب ُب اليـو شباب الغبلـ ُب الشهر كُب الشهر شبابو ُب السنة.

وه ككنا كاهلل ال نفارقو أبدان ك٫بن نستطيع، فلما فلما استكمل سنتْب أقدمناه مكة أنا كأب
أتينا أمو قلت ٥با: إ٘ب ظئر، كاهلل ما رأينا صبيان قط أعظم بركة منو، كإناَّ نتخٌوؼ عليو كباء 

 مكة كأسقامها فدعينا نرجع بو حٌب ترين من رأيك.

 ]خامسان: خرب شق الصدر[
ثة أك أربعة، فبينما ىو يلعب خلف فلم نزؿ ّٔا حٌب أذنت، فرجعنا بو فأقمنا أشهران ثبل

 البيوت ىو كأخوه ُب بػىٍهم ٥بم إذ أتى أخوه يشيدي.
 قاؿ ابن إسحاؽ: أخوه ضمرة.

قالت: كأنا كأبوه ُب البيت فقاؿ: إف أخي القيرًشٌي أتاه رجبلف عليهما ثياب بيض 
و، فلما رأيناه فأٍضجىعىاه كشقا بطنو، فخرجت أنا كأبوه نشد، فوجدناه قائمان قد انٍػتػىقىع لون

 جهش إلينا كبكى.
 قالت: فالتزمتو أنا كأبوه كضميناه إلينا كقلنا لو: ما بالك بأيب أنت؟

 قاؿ: أتا٘ب رجبلف فأضجعا٘ب كشقا بطِب كصنعا يب شيئان ٍب رداه كما ىو.
فقاؿ أبوه: كاهلل مىا أرل ابِب إالٌ قد أصيب، أ٢بقيو بنا بأىلو فنؤٌديو إليهم قبل أف يظهر مىا 
نتخوؼ. فاحتملناه فقدمنا بو إٔب أمو، فلما رأتنا أنكرت شأننا، كقالت: مىا أرجعكما بو 

 قبل أف أسألكما كقد كنتما حريصْب على حبسو؟



قلنا: ال شيء إالٌ أف اهلل قد قضى الرضاعة، كسىرَّنا ما نرل، فقلنا نؤديو كما ٙببوف أحب 
 إلينا.

 قالت: إف لكما شأنان فأخربا٘ب مىا ىو.
تدعنا حٌب أخربناىا، فقالت: كبل كاهلل ال يصنع اهلل ذلك بو، إف البِب شأنان، أفبل  فلم

أخربكما خربه؟ إ٘ب ٞبلت بو فواهلل ما ٞبلت ٞببلن قط كاف أخف منو علٌي كال أيسر، ٍب 
رأيت حْب ٞبلتو أنو خرج مِب نور أضاء منو أعناؽ اإلبل ببصرل، أك قالت: قصور 

فواهلل مىا كقع كما يقع الصبياف، لقد كقع معتمدان بيده على  بصرل، ٍب كضعتو حْب كضعت
 األرض رافعان رأسو إٔب السماء فدعاه عنكما، فقىًبضىتو كانصرفنا.

 ]سادسان: تبشّب أىل الزبور بنبوتو صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
[ أخربنا إسحاؽ بن يعقوب ]بن إبراىيم قاؿ: حدثنا أٞبد بن ٧بمد بن سآب ا٤بكي، 10]

عن عبد اهلل بن ٧بمد القرشي، قاؿ: حدثنا ا٢بسن بن شاداف الواسطي، قاؿ: حدثنا 
يعقوب بن ٧بمد النهرم، عن عبد العزيز بن عمراف، عن عبد اهلل بن جعفر ا٤بخزكمي، عن 
عوف مؤب مسور بن ٨برمة[ عن مسور عن ابن عباس عن أبيو، قاؿ عبد ا٤بطلب: قدمت 

فجاء٘ب، فقاؿ:أتأذف « أىل الديور»، فبصر٘ب رجل من الشاـ فنزلت على رجل من اليهود
 ٕب أف أنظر إٔب مكاف منك؟

 فقلت:إف ٓب يكن عورة فانظر.
فنظر ُب إحدل مٍنخىرٌم ٍب ُب األخرل فقاؿ:أرل ُب إحداٮبا نبوة كُب األخرل ملكان، كإنٌا 

 ٪بد ذلك ُب زىرة، فما ىذا؟
 قلت: ال أدرم.

 قاؿ: ألك شاعة ؟
 قلت: مىا الشاعة؟

 قاؿ: زكجة.



 قلت: ال.
 قاؿ: فإذا قدمت بلدؾ فتزكج إٔب زىرة.

قاؿ: فعمد عبد ا٤بطلب فتزكج ًّٔىالىة بنت كىب بن عبد مناؼ بن زىرة، فولدت لو ٞبزة، 
 كصفية، ٍب زكج ابنو عبد اهلل آمنة بنت كىب بن عبد مناؼ بن زىرة.

 عليو كآلو كسلم ، ٍب قالت قريش: فوِب عبد اهلل على آمنة فولدت رسوؿ اهلل صلى اهلل
 قيضت لو حليمة بنت أيب ذؤيٍب كذلك على عامة الناس.

 ]سابعان: حديث حليمة كما رأت ُب اليقظة كا٤بناـ[
رسوؿ اهلل ُب شدة شديدة، ككنت « مولد»فكانت حليمة ٙبدث بأف الناس كانوا زمن 

ينا أنا كذلك أطوؼ الربارم كا١بباؿ أطلب النبات كحشيش األرض فكنت أقتنع كأصرب، فب
كقد خرجت إٔب بطحاف مكة جعلت ال أمر على شيء من ا٢بشيش كالنبات إالٌ استطاؿ 
ٕب فأقمت أيامان، فبينا أنا ذات ليلة راقدة إذ أتا٘ب آتو ُب ا٤بناـ فحملِب فقذؼ يب ُب هنر 

 من ماء أشد بياضان من اللنب، كأحلى من العسل، كأذكى من الزعفراف.
 ليكثر لبنك، فشربت.فقاؿ: أكثرم من شربو 

 فقاؿ: ازدادم.
 فازددت فركيت.

أيًقل ثديي كأنو ا١بىرُّ العظيم، « أف»فانتبهت من ا٤بناـ كأنا أٍحفىل نساء بِب سعد ال أطيق، 
ة.  كمن حوٕب من رجاؿ بِب سعد كنسائهم بطوهنم الًصقة بالظهور كألواهنم متغّبّْ

نا، فسمعنا مناديان ينادم: إف اهلل تبارؾ ٍب صعدنا يومان إٔب بطحاء مكة نطلب النبات كعادت
كتعأب ليخرج مولودان من قريش ىذه السنة ىو مشس النهار كقمر الليل، طوىب لثدم أرضعتو 

 أال فبادٍرفى إليو يا نساء بِب سعد.
قالت: كعـز الناس على ا٣بركج إٔب مكة فخرجت على أتاف ٕب ٛبشى على آّهود منا، 

 استطاؿ ٕب، كنوديت: ىنيئان لك يا حليمة. فكنت ال أىميري بشيء إالٌ 



من الشعب رجل كالنخلة « من بْب ا١ببلْب»فبينا أنا كذلك إذ برز إٌٕب من الشعب 
الباسقة، كبيده حىٍربة تلوح ٤بعانان، فرفع يده اليمُب فضرب بطن ا٢بمارة، كقاؿ:يا حليمة 

، فجعلت أسّب حٌب  نزلنا على فرسخْب من ميٌرم فقد أمر٘ب الرٞبن أف أدفع عنك اليـو
 مكة، فلما أصبحت دخلت فإذا بعبد ا٤بطلب كٝبتو تضرب منكبيو، فقاؿ ٕب:من أنت؟

 فقلت: امرأة من بِب سعد.
 قاؿ: مىا ا٠بك؟
 قلت: حليمة.

فضحك، كقاؿ: بخو بخو حلمه كسعد، كقاؿ: ىل لك أف ترضعي غبلمان صغّبان يتيمان 
 تسعىًدين بو؟

 قوٕب نعم.ككأف اهلل قذؼ ُب قليب أٍف 
فأخذتو حٌب ركبت أتا٘ب، كٞبلت النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم بْب يدٌم، ككنت أنظر 

إٔب األتاف فىسىجىدىت ثبلث سجدات ٫بو الكعبة، كرىفػىعىٍت رأسها إٔب السماء، كمرت تشق 
، فلم أكن أنزؿ منزالن إالٌ أنبت اهلل فيو عشبان، كأٜبر اهلل لنا ك٤بواشينا كأغ  نامنا.دكاب القـو

فما زلنا نغرؼ الربكات عندنا كُب بيتنا حٌب كنا نفيض على قومنا كيعيشوف ُب أكنافنا، 
 فلما ترعرع كاف ٱبرج كينظر إٔب الصبياف يلعبوف فيجتنبهم.

 فقاؿ ٕب يومان: مإب ال أرل إخوٌب بالنهار؟
 قلت: فدتك نفسي يرعوف أغنامنان.

 فقاؿ: ابعثي يب غدان معهم.
ٍنتيو ككحٍلتو كقٌمصتو، كعمدت إٔب جىزىعىة ٲبانية علقتها ُب عنقو من العْب، فلما أصبح دىىى 

 كخرج مع إخوتو.

 ]ركاية أخرل ُب شق صدره صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
 فلما كاف يومان آخر إٍذ أنا بابِب ضمرة يعدك باكيان ينادم: أدركا.. أدركا ٧بمدان.



 قالت: قلت: كما قصتو؟
 تلحقانو إالَّ ميتان.قاؿ: مىا أراكما 

 فأقبلت أنا كأبوه نسعى، فإذا بو على ذٍركىة ا١ببل شاخصان بعينيو ٫بو السماء.
 فقلت:فدتك نفسي مالذم دىاؾ؟

فقاؿ: يا أماه خّب، بينا أنا قائم مع أخوٌب إذ أتا٘ب رىٍىط ثبلثة ُب يد أحدىم إبريق من 
إٔب ذركة ا١ببل فشقوا من  فضة، كُب يد الثا٘ب طشت من زمردة خضراء، فانطلقوا يب

صدرم إٔب عانٍب فلم أجد أ٤بان كال حسان، كأخرجوا أحشائي كقليب كغسلوىا ٍب أعادكىا 
مكاهنا ٍب جاء أحدىم فأىمىرَّ يده من مفرقي إٔب منتهى عانٍب فاٍلتىأـ، كانكبوا علٌي يقبلو٘ب 

 كيقبلوف رأسي كما بْب عيِب.
نظر إٔب كفو كقاؿ بأعلى صوتو: يا للعرب ياللعرب فاحتملتو إٔب كاًىنو، ف«: قالت حليمة»

أبشركا بشر قد اقَبب، اقتلوا ىذا الغبلـ كاقتلو٘ب معو، فإنو إف أدرؾ ليسفّْهٌن أحبلمكم 
بٌن أٍديىانىكم. فانتزعتو من يده كأتيت بو إٔب منزٕب. فقاؿ الناس: ردّْيو إٔب عبد  كليكذّْ

 ا٤بطلب.
ىنيئان لك يا بطحاء مكة كردؾ نور األرض كّٔاؤىا  فعزمت عليو، فسمعت مناديان ينادم:

كزينتها، فركبت كٞبلت النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم بْب يدٌم حٌب أتيت باب مكة، 
ةن شديدة، فالتفت فلم أره فقلت: معاشر الناس أين  فوضعتو ألقضي حاجة، فسمعت ىىدَّ

 ىذا ا١ببل.صبيي، فوالبلت كالعزل لئن ٓب أره ألرمٌْب بنفسي من شاىق 
 فقالوا: ما رأينا شيئان.

 فقاؿ ٕب شيخ: ال تبكي أنا أدلُّك على من يعلم علمو، ادخلي على ىيبىل فاطليب إليو.
 قلت: ثكلتك أمك كأنك ٓب تر مانزؿ بالبٌلت كالعزل ليلة ميبلده.

قالت: فدخل على ىبل كأنا أنظر إليو، فطاؼ ّٔبل أسبوعان ٍب رفعت حاجٍب، فما كاف إاٌل 
ع صوتات: ىلكت األصناـ كمن أ ف انكب ىبل على كجهو كتساقطت األصناـ، ك٠بًي

 يعبدىا.



فوجهت حليمة إٔب أختها ٝبيلة ُب كجهة، كصارت ٫بو مكة، فإذا بعبد ا٤بطلب فلما رآىا 
 قاؿ: أىبلن كسهبلن يا حليمة.

 فقصت عليو افتقادىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم .
 عليك ياحليمة فما ٧بمد بالذم يعرؼ. قاؿ عبد ا٤بطلب: ال

كركب ُب نفر لطلب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فىسيًمعى نداءه ُب جو السماء: إف 
 حملمدو ربان ال ٱبذلو كال يضيعو.

 قاؿ عبد ا٤بطلب:كمن لنا بو أيها ا٥باتف؟
 قاؿ: ىو بوادم هتامة عند شجرة كذا.

وفل، فساركا، كأقبل أبو مسعود الثقفي كعمرك بن نفيل فأقبل عبد ا٤بطلب كتلقاه كرقة بن ن
على راحلتْب ٥بما، فلما صاركا إٔب موضع النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ أبو مسعود 

 لعمرك: إ٘ب ألظن الغبلـ من بعض بِب عمك.
 فقاؿ عمرك :من أنت يا غبلـ؟

 قاؿ: أنا ٧بمد بن عبد اهلل بن عبد ا٤بطلب افتقدتِب أمي.
 عمرك أليب مسعود: نتقرب إٔب عبد ا٤بطلب ٗبثل ىذا.قاؿ 

كأناخ راحلتو ك ٞبل النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم بْب يديو، كأقبل عبد ا٤بطلب كىو 
 يقوؿ:

 رىدَّ إٌٕب كلدم ٧بمدان .... ريب فكم أكليتِب منك يدان 
 كنظر عمرك إليو كقاؿ: يا غبلـ أتعرؼ جدؾ إف رأيتو ؟

 ُب أكؿ الناس، ٍب ناداه يا جد ..يا جد.قاؿ: ىو ىذا ا٤بقبل 
 فقاؿ: لبيك يا سيدم فداؾ جدؾ .

 كدٗب منو كٞبلو كقٌبلو كقاؿ لعمرك:أين أصبت ىذا الغبلـ؟ فذكر ا٢بديث.
 فجعل عبد ا٤بطلب يقوؿ:

 ا٢بمدي هلل الذم أعطا٘ب .... ىذا الغيبلـى الطٌٌيب األرداف



 واحد ا٤بنافقد ساد ُب ا٤بهد على الغلماف .... أعيذه بال
 من كل ذم غيو كذم شنآف .... حٌب أراه شامخ البنياف

 ]كفاة كالدتو صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
قاؿ: ككاف لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يومئذ أربع سنْب، فلما بلغ ست سنْب 

اء، قدمت بو أمو ا٤بدينة على أخوالو من بِب النجار، كماتت كىي راجعة إٔب مكة باألبٍػوى 
 فكاف صلى اهلل عليو كآلو كسلم مع جده.

 ]مواقف لعبد ا٤بطلب[
ككاف يوضع لعبد ا٤بطلب فراش ُب ظل الكعبة، ككاف بنوه ٯبلسوف حولو حٌب ٱبرج إليهم، 

ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يأٌب كىو غبلـ فيجلس عليو فيأخذه أعمامو 
 فواهلل إف لو لىشأنا.فكاف لو شأف صلى اهلل عليو ليؤخركه فيقوؿ ٥بم عبد ا٤بطلب: دعوا ابِب

 كآلو كسلم .

 ]كفاة كالدهي صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
فأما أبوه عبد اهلل فمات كلرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب بطن أمو أربعة أشهر، 

 كقيل: ٟبسة، كلعبد اهلل عشركف سنة كقيل: تسعة عشر.
 أمو فقاؿ:فرثاه كىب بن عبد مناؼ أبو 

 ذىب الذم يرجى لكل عظيمة .... كلكل نائبة يكوف ٩بيىحضان 
 كرث ا٤بكاـر عن أبيو كجده .... عمرك كخاؿ غّب نكس ٦بهضان 

 ]كفاة جده صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
 قاؿ: كعيمّْرى عبد ا٤بطلب مائة كعشرين سنة .

ْب فجمع بنيو كبناتو، كىم ٍب حضرتو الوفاة كلرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ٜباف سن
عشرة بنْب كست بنات: ا٢بارث كىو أكرب كلده كبو كاف يكُب، كالزبّب كحجل كا٤بقىٌوـ 



 كًضرىار كٍٞبزة كأبو ٥بب كالعباس كأبو طالب كعبد اهلل ككاف أصغر كلده .
 كمن البنات: عاتكىة كبرة، كصفية كأمامة، كقيل: أٌمية كأىركل كأـ حكيم البيضاء.

بىٌِب كيا بناٌب، قد اٍعتػىلىٍلتي ًعلىبلن كثّبة فما كجدت كهذه، فإذا أنا مت كرصفتم  فقاؿ: يا
 علي ا١بنادؿ كحثوًب علي الَباب فأيكم يكفل حبييب ٧بمدان بعدم؟

فما منهم أحد إالٌ قاؿ:أنا أكفلو، فقاـ إليو ابنو ا٢بارث كقاؿ: يا أبتاه إنا ال نأمن إذا كفلو 
 .أحدنا أف ال يرضى ٧بمد بو

كقد كاف رسوؿ اهلل دعاه عبد ا٤بطلب فأجلسو؛ ٍب عرضهم عليو كقاؿ: أم بِب إ٘ب صائر 
إٔب ماصار إليو الذين كانوا قبلي، فأم كاحد من عمومتك ٙبب أف يكفلك، فهؤالء ىم 

 حضور النساء منهم كالرجاؿ؟
فجعل ينظر إليهم ُب كجوىهم حٌب أتى أبا طالب فجلس ُب حجره، كقاؿ: يا جد ال 

 حب غّبه.أي 
 فقاؿ عبد ا٤بطلب: سبحاف اهلل مىا أردتي يا عبد مناؼ غّبؾ للذم كاف بينك كبْب أبيو.

ككاف عىٍبد اهلل كأبو طالب كالزبّب كأـ حكيم كأركل كعاتكة أمهم كاحدة فاطمة بنت عمرك 
 بن عائذ بن عمراف من بِب ٨بزـك كذلك الذم عىُبى عبد ا٤بطلب.

 ٍب أنشأ يقوؿ:
 ناؼ بعدم .... بواحدو بعد أبيو فردً أكصيك ياعبد م

 فارقو كىو رضيع ا٤بهد .... فكنت كاألـ لو ُب الوجدً 
 تبديو من أحشائها كالكبد .... حٌب إذا ًب اقَباب الوعدً 

 كانطمتى أرجاء أكلياء الرفًد .... يابن الذم غيبتو ُب اللحدً 
 بالكره مِب ٜبة ال بالعمد .... فقاؿ ٕب كالقوؿ ذك مردّْ 

 بن أخي ما عشت ُب معًد .... إالٌ كىأىدٗب كلدم ُب السردً ما ا
 إ٘ب أرل ذلك باب الرشًد .... قد علمت عبلـٌ أىل العهدً 



 إف الفٌب سيد أىل ٪بد .... يعلو ٪باد البطل األشدّْ 
 عند اشتداد ركنو ا٤بشتًد .... ٧بمدان أرجوه لؤلىشدّْ 

 ككل أمرو ُب األمور أدٌ 
كاء شديدان ٍب قاؿ: إف ٧بمدان ال ٲبوت حٌب يسود العرب قاؿ: ٍب بكى عبد ا٤بطلب ب

 كالعجم، ٍب جعل يقوؿ:
 كصَّيتي من كنيتوي بطالب .... عبد مناؼو كىو ذك ٘باربً 

 بابن ا٢ببيب أقرب األقارًب .... بابن الذم قد غاب غّب آيبً 
 فقاؿ ٕب كهيئًة ا٤بعاتب .... سبحاف رب الشرؽ كا٤بغاربً 

 ًب .... ففي فؤادم مثل لذع البٌلىبً ال توصِب ببلزـو ككاج
 كلست باآليس غّب الراغًب .... بأف ٰبق اهلل قوؿ الراىبً 

 إ٘ب ٠بعت أعجب العجائًب .... من كل خرٍب عآبو ككاتبً 
 ىذا الذم يقتاد كالنجائًب .... من حىلَّ باألبطح كاألحاصبً 
 أيضان كمن ثابى إٔب األثاكب .... من ساكِب ا٢بـر أك ٦بانبً 

اؿ: كقضى عبد ٤بطلب ٫ببو، ككفل رسوؿى اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عمُّو أبو طالب ق
كفاطمة بنت أسد بن ىاشم أـ علي عليو السبلـ ككانت أكؿ ىامشية كلدت ىامشيان ، 

 كلذلك كاف علي عليو السبلـ ا٤بعمم ا٤بخوؿ.
  عبد الدار:كقاؿ ا٢بجاج بن عبلىط السُّلمي ُب قػىٍتل علي عليو السبلـ أحد بِب

 هلل أم مذبب عن حٍومة .... أعِب ابن فاطمة ا٤بعمَّ ا٤بخوالى 
 جادىت يداؾى ٥بم بعاجًل طعنةو .... تركٍت طليحة للجبًْب ٦بىدالن 

 كعىلٍلتى سيفكى بالدماًء كٓب تكن .... ًلَبده ظمآفى حٌب يٍنهبل

 ]ذكر فاطمة بنت أسد[
عليها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو  ٍب إف فاطمة بنت أسد أسلمت أحسن إسبلـ، كصلى



 كسلم .
[ كما أخربنا أبو أٞبد عبد اهلل بن أيب قتيبة القنوم بالكوفة، قاؿ: أخربنا ٧بمد بن 11]

سليماف ا٣بٌواص ]قاؿ: حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم أبو صاّب ا٣بزاعي، عن قدامة عن سعيد 
: إنو ٤با ماتت أمي جئت إٔب بن طريف عن[ األصبغ بن نباتو، عن علي عليو السبلـ قاؿ

 النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم كقلت: إف أمي فاطمة قد ماتت.
فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))إنا هلل كإنا إليو راجعوف(( كأخذ عمامتو كدفعها 

 إٕبَّ كقاؿ: ))كفنها فيها، فإذا كضعتها على األعواد فبل ٙبدثن شيئان حٌب آٌب((.
يب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب ا٤بهاجرين كىم ٲبشوف قدامو ال ينظركف إليو فأقبل الن

إعظامان لو حٌب تقدـ رسوؿ اهلل فكرٌب عليها أربعْب تكبّبة، ٍب نزؿ ُب قربىا فوضعها ُب ا 
للحد، ٍب قرأ عليها آية الكرسى ٍب قاؿ: ))اللهم اجعل من بْب يديها نوران، كمن خلفها نوران 

 ران، كعن مشا٥با نوران، اللهم امؤل قلبها نوران((، ٍب خرج من قربىا.كعن ٲبينها نو 
 فقاؿ ا٤بهاجركف: يارسوؿ اهلل قد كرٌبت على أـ علي مآب تكرب على أحد!

فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))كاف خلفي أربعوف صفان من ا٤ببلئكة فكربت لكل 
 صف تكبّبة((.

و كآلو كسلم ألبسها قميصو كاضطجع معها ُب كُب حديث ابن عباس أنو صلى اهلل علي
 قربىا، كقاؿ: ))إ٘ب كنت يتيمان ُب حجرىا فأحسنت إٌٕب((.

 ]خركجو صلى اهلل عليو كآلو كسلم مع عمو إٔب الشاـ[
أبو طالب على ا٣بركج إٔب الشاـ بتجارة لو، « عمو»فلما بلغ رسوؿ اهلل تسع سنْب، عـز 
كسلم كتعلق بزماـ راحلتو كقاؿ: ))يا عم على من  فبكى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو

ٚبلفِب كقد أكصاؾ جدم عبد ا٤بطلب يب((؟ فػىرىؽَّ أبو طالب لو كقاؿ:ال تبك فإ٘ب خارج 
 بك .



 ]قصة ٕبّبل: جرجيس النصرا٘ب[
ٍب خرج بو ُب ٝباعة من قريش، حٌب إذا كانوا بأرض بصرل بْب مكة كالشاـ أشرؼ ٕبّبل 

قد كاف قرأ الكتب السالفة، كعرؼ بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو الراىب من صومعتو، ك 
كآلو كسلم كصفتو فرآىم مقبلْب من مكة على رؤكسهم سحابة تسّب إذا ساركا كتقف إذا 

 كقفوا، فقاؿ: مىا ىذه السحابة إالٌ على رأس نيب.
صلى اهلل كأمر مىٍن عنده باٚباذ الطعاـ، كنزؿ القـو عند شجرة حذاء باب الدير، كالنيب 

عليو كآلو كسلم مع عمو ٙبت الشجرة كقد ماؿ فيؤىا عليو، ككقفت السحابة عليها، كٕبّبا 
فقاؿ: ما  -كأبو جهل ُب العّب  -ينظر، فقاؿ ٥بم: معاشر قريش أجيبو٘ب إٔب الطعاـ؟ 

 عهدنا ىذا منو.
اهلل عليو  كأجابوه كأشرؼ ٕبّبا فإذا السحابة على الشجرة كفيؤىا مائل إٔب رسوؿ اهلل صلى

 كآلو كسلم كقاؿ: ىل ٚبلف عن طعامي أحد منكم؟
 قالوا: نعم غبلـ يتيم يقاؿ لو ٧بمد.

قاؿ: إنو ال بأس على أمتعتكم فهلموه، فدعوا رسوؿ اهلل عليو صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
فجاء إٔب جنب عمو أيب طالب، كجعل ٕبّبا يتفسر فيو العبلمات الٍب عرفها ، فلما فرغوا 

 ّبا بأيب طالب، ٍب قاؿ: ياشيخ ما ىذا الغبلـ منك؟خبل ٕب
 قاؿ: ابِب.

 قاؿ: ال ينبغي أف يكوف لو أب كال أـ كالجد ُب األحياء.
 قاؿ: صدقت، ابن أخي.

قاؿ: اتق اهلل كاٍحذىر عليو أعداءؾ اليهود، ٍب بكى ٕبّبل بكاءن شديدان كقاـ إٔب النيب صلى 
 نبوة بْب كتفيو، فقبل مىا بْب عينيو.اهلل عليو كآلو كسلم كنظر إٔب خاًب ال

فلما انصرفوا قافلْب إٔب مكة انصرؼ بو أبو طالب، كقاـ بأمره كأًب قياـ، حٌب نشأ رسوؿ 
اهلل ككقعت ا٢برب بْب قريش ككنانة كقيس عىيبلف بسوؽ عكاظو ُب أخبارو كأشعار ٥بم، 



من كل دنس  -تعأب- كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بْب ظهرانيهم قد عصموي اهلل
 كمن كل شرؾ.

 ]٘بارتو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ٣بدٯبة[
ٍب إف أبا طالب أقبل عليو ذات يـو فقاؿ: يابن أخي ىذه خدٯبة بنت خويلد تستعْب 

 بالرجاؿ كل سنة مع غبلمها ميسرة، فهل لك أف ٚبرج معو فتنتفع من ناحيتها؟
على ذلك كأتى مع عمو إٔب خدٯبة فدعت  فأٝبع رأم النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم

ميسرة كقالت: إ٘ب أجعل لكل رجل خرج معك إٔب الشاـ بكران، كىذا ابن عمي ٧بمد قد 
 جعلت لو بكرين، فأحسن صحبتو فقد عرفت شرفو كخطره ُب بِب ىاشم.

فتهيأ ميسرة كخرج برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب ٘بار مكة فيهم السائب بن أيب 
لسائب ككاف شريكان لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فلذلك قاؿ لو بعد مابعث: أٓب ا

 تكن شريكي ُب ا١باىلية؟
 قاؿ: بلى بأيب أنت كأمي فنعم الشريك، كنت ال ٛبارم كال تدارم.

فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))فانظر األخبلؽ ا٢بسنة الٍب صنعتها ُب ا١باىلية 
 سبلـ، أقرم الضيف، كأحسن إٔب اليتيم، كأكـر ا١بار((.فاصنعها ُب اإل

 ]زكاجو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ٖبدٯبة[
[ أخربنا إسحاؽ بن إبراىيم ا٢بديدم بإسناده عن سعيد بن جبّب قاؿ: كاف لنساء 12]

قريش عيد ٯبتمعنى فيو ُب ا٤بسجد ا٢براـ، فاجتمعن فيو ُب يـو عيدىن، فأتاىن يهودم 
نساء قريش، يوشك أف يبعث فيكم نيب، فأية امرأة منكن استطاعت أف فقاؿ: معاشر 

 تكوف لو أرضان يطؤىا فلتفعل.
فىحىصبػٍنىو كطردنو، ككقع ذلك القوؿ ُب قلب خدٯبة عليها السبلـ، ككاف ٥با غبلـ يقاؿ لو: 
ا ميسرة، ٱبتلف بالتجارة، ككاف النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ٱبرج معو ُب سفره، ككاف إذ

دىنىا من مكة بعث إٔب خدٯبة فأعلمها ٗبا كاف ُب سفرىم، ككاف ٥با مشرفة فكانت إذا كاف 



أكقات قدكمو ٘بلس فَبل من يطلع من عقبة ا٤بدينة، فجلست فيها ُب يـو صائف فطلع 
رجل من العقبة ُب يـو حار كأقبل على رأسو سحابة قدر ما تظلو ال ترل ُب السماء 

 سحابة غّبىا.
 قالت: لئن كاف ما قاؿ اليهودم حقا مىا أظنو إالٌ ىذا الرجل. فلما نظرت

 فلما انتهى إليها أخربىا ٗبا كاف ُب سفرىم، فقالت لو: أال تتزكج.
 فقاؿ لعمو أيب طالب: اخطب ٕب.

 قاؿ: من؟
 قاؿ: خدٯبة بنت خويلد .

 فقاؿ: سأقضي مىا ُب نفسك.
 فلقي أباىا فذكر ذلك لو، فقاؿ: حٌب أنظر .

 فذكر ذا ماؿ قد ماتت امرأتو. فقاؿ: يا خدٯبة فبلف ٱبطبك.فلقيها 
 قالت: ذىب شبابو كساء خلقو ييدؿ ٗبالو ال حاجة ٕب فيو .

 كذكر ٥با غبلمان من قريش قد كىرَّث لو أبوه ماالن .
 قالت: حديث السن سفيو العقل الحاجة ٕب فيو .

 فقاؿ: ٧بمد بن عبد اهلل .
كصهران، كأصبحهم كجهان، كأفصحهم لسانان أعود عليو  قالت: أكسط الناس ُب قريش نسبان 

 ٗبإب.
.  فأرسل إليهم أف ىلموا، فقاؿ أبو طالب: اذىب أنت يا ٞبزة معو فأنت صهر القـو

فمركا إٔب علي عليو السبلـ فقالوا لو: انطلق معنا يا علي حٌب نزكج ٧بمدان صلى اهلل عليو 
 لي، ففعلوا.كآلو كسلم فقاؿ: أنظرك٘ب حٌب آخذ بردم كنع

 فلما دخلوا عليو، قالوا: تكلموا.
 فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))ا٢بمد هلل الذم ال ٲبوت...(( ٍب تكلم فزكجوه.

 كقد ركينا أف أباطالب زكجو.



 ]خطبة أيب طالب ُب تزكيج خدٯبة[
رفعو عن [ أخربنا ٧بمد بن جعفر القراد٘ب قاؿ: حدثنا ٧بمد بن عبد اهلل ا١ببائي ي13]

جعفر بن ٧بمد عليو السبلـ قاؿ: ٤با أراد رسوؿ اهلل تزكيج خدٯبة أقبل أبو طالب ُب أىل 
بيتو كمعو نفر من قريش حٌب دخلوا على كٍرقىة بن نوفل، كأرسلوىا فأظهرت رغبة، كالطفت 

 أباىا حٌب أجأّا.
رية إ٠باعيل، فقاؿ أبو طالب: ا٢بمد هلل رب ىذا البيت الذم جعلنا من زرع إبراىيم، كذ

كجعل لنا بيتان ٧بىٍجيوجان كحىرىمان آمنا، كجعلنا ا٢بكاـ على الناس، كبارؾ لنا ُب بلدنا، كٱبرج 
فينا نبيان خاٛبان آمنا بو كاتبعنا ىديو، ٍب إف ابن أخي ىذا ٧بمد بن عبد اهلل ال يوزف برجل 

ُب ا٣بلق، كلئن  من قريش إال رجح بو، كال يقاس بأحد منهم إال عظم عنو، كال عدؿ لو 
كاف ميًقبلن ُب ا٤باؿ فإف ا٤باؿ كرؽه حائله، كظله زائله، كىو بإذف اهلل كفء، كلو ُب خدٯبة 

 بنت خويلد رغبة، ك٥با فيو كذلك، كالصداؽ مىا أرادت كشاءت.
 فقالت خدٯبة: الصداؽ علٌي كُب مإب، فمر عمك فلينحر ناقة كلييوًٓب للناس ّٔا.

 ليها. كقالت قريش: عجبان أٛبهر النساء الرجاؿ!؟فقاؿ أبو طالب: اشهدكا ع
فغضب أبو طالب، ككاف ٩بن يهاب كيكره غضبو فقاؿ: أما إذا كاف مثل ابن أخي ىذا 
طلبتو النساء بأغلى األٜباف. ك٫بر أبو طالب ناقة، كدخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم بأىلو. فقاؿ رجل من قريش يقاؿ لو عبد اهلل:
 مريئان يا خدٯبة قد جرت .... لك الطّب فيما كاف منك بأسعدىنيئان 

 تزكجتو خّب الربية كلها .... كمن ذا الذم ُب الناس مثل ٧بمد
 بو بشر اهلل ا٤بسيح بن مرٙب .... كموسى بن عمراف كأقرب موعد

 أقر بو الكتاب طران بأنو .... رسوؿه من الرٞبن ىادو كمهتدم
ن ّٔراـ قاؿ: حدثِب غّب كاحد أف عمرك بن أسد زكج [ كأخربنا أٞبد بن ٧بمد ب14]

خدٯبة من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ؛ كتزكجها كىو ابن ٟبس كعشرين سنة 
 كقريش تبِب الكعبة.



 كقاؿ ابن جريج: كىو ابن سبع كثبلثْب.
كقاؿ عمرك بن أسد: ٧بمد بن عبد اهلل بن عبد ا ٤بطلب ٱبطب خدٯبة ىو الفحل ال تقرع 

 أنفو .

 ]بدء نزكؿ الوحي على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
[ أخربنا أٞبد بن سعيد الثقفي يرفعو عن أنس بن مالك، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 15]

 عليو كآلو كسلم أنو تنبأ كىو ابن أربعْب سنة.
حدثنا [ ]أخربنا عبد اهلل بن ٧بمد ا١بوزجا٘ب، قاؿ: حدثنا ا٢بسن بن العبلء، قاؿ: 16]

٭بّب عن يونس بن بكّب، عن ابن إسحاؽ عن ا٤بطلب بن عبد اهلل بن قيس بن ٨برمة عن 
أبيو عن جده[ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم حْب أراد اهلل كرامتو كابتداءه بالنبوة، 

كاف إذا خرج ٢باجتو أبعد حٌب ٙبسر عنو البيوت، كيفضي إٔب شعاب مكة كبطوف 
ر صلى اهلل عليو كآلو كسلم ٕبجر كال شجر إالٌ قاؿ: السبلـ عليك يارسوؿ أكديتها، فبل ٲب

اهلل، فيلتفت حولو كعن ٲبينو كمشالو كخلفو فبليرل إالٌ الشجر كا٢بجارة، فمكث كذلك مىا 
شاء اهلل يرل كيسمع ما شاء اهلل أف ٲبكث، ٍب جاءه جربيل عليو السبلـ ٗبا جاءه من  

  شهر رمضاف.كرامة اهلل كىو ٔببل ًحراء ُب
[ أخربنا ٧بمد بن جعفر األ٭باطي يرفعو عن ابن عباس قاؿ: أقاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل 17]

عليو كآلو كسلم ٗبكة ثبلث عشرة سنة يوحى إليو، كُب ا٤بدينة عشران، كمات كىو ابن ثبلث 
 كستْب سنة.

أنزؿ اهلل، ٍب كُب غّب ىذا ا٢بديث: أنو قرف معو إسرافيل ثبلث سنْب، ال يظهر شيئان ٩با 
قرف معو جربيل كأمر بإظهاره ُب قولو عٌز كجل: ?فىاٍصدىٍع ٗبىا تػيٍؤمىري كىأىٍعًرٍض عىًن 

 [، ٍب نسخت آيةي القتاؿ اإلعراضى عنهم.94اٍلميٍشرًًكْبى?]ا٢بجر:
فنزؿ جربيل عليو السبلـ بالقرآف عشر سنْب ٗبكة كعشر سنْب با٤بدينة؛ فما ذكرت فيو 

 ألنبياء فإنو نزؿ ٗبكة، ككل مىا فيو الفرائض كا١بهاد كا٢بدكد فبا٤بدينة.األمم كالقركف كا



كقيل: أفصح العرب بنو معاكية بن بكر، الذين أرضعوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
. 
 «فنزؿ القرآف بلغتهم؛ إذ كاف صلى اهلل عليو كآلو كسلم تعلم فيها»

 ]ترائي جربيل لرسوؿ اهلل عليهما السبلـ[
[ حدثنا ا٢بسن بن إبراىيم ا٢بداد ا٤بؤذف، يرفعو عن قتادة عن أنس أف رسوؿ اهلل 18]

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف يقوؿ:
))يأتيِب جربيل عليو السبلـ على صورة دحية الكليب(( قاؿ أنس: ككاف دحية الكليب رجبلن 

.  كسيما ٝبيبلن ٠بينان أىبٍػْبى
بإسناده عن ابن عباس أف النيب صلى اهلل عليو كآلو [ أخربنا ٧بمد بن عبد الكرٙب، 19]

كسلم أخربه، قاؿ: ))إف جربيل عليو السبلـ ليأتيِب كما يأٌب الرجل صاحبو ُب ثياب بيض 
مكفوفة باللؤلؤ كالياقوت، رأسو كا٢ببك، كشعره كا٤برجاف، كلونو كالثلج، أجلى ا١ببْب برَّاؽ 

، جناحا  ه أخضراف كرجبله مغموستاف ُب ا٣بضرة((.الثنايا، عليو كشاحاف من درو منظـو
« قاؿ: حدثنا ا٢بسن بن داكد ا١بعفرم»[ أخربنا إسحاؽ بن إبراىيم ا٢بديدم 20]

بإسناده عن آبائو، عن فاطمة بنت ا٢بسْب، عن ا٢بسْب عليهما السبلـ قالت:كاف جربيل 
ب ٔبناحيو فإذا ارتفع ضر  -صلوات اهلل عليها-عليو السبلـ يأٌب منزؿ فاطمة الزىراء 

فيتناثر زغب ريشو، فكانت فاطمة عليها السبلـ تأخذه فتجمعو كتعجنو بعرؽ رسوؿ اهلل 
 أ[ صلى اهلل عليو كآلو كسلم فتفوح منو رائحة ا٤بسك، فهو عندنا إٔب يومنا ىذا.-32]
[ ]أخربنا ٧بمد بن إبراىيم بن إسحاؽ، قاؿ: حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم الصنعا٘ب، 21]

ؽ عن ابن جريج، عن عبد الكرٙب بن أيب ا٤بخارؽ، عن نافع، عن ابن عمر[، عن عبد الرزا
قاؿ: كاف على ا٢بسن كا٢بسْب عليهما السبلـ تعويذاف حشوٮبا زغب ريش جناح جربيل 

 عليو السبلـ.



 ]ترائي جربيل لرسوؿ اهلل عليهما السبلـ على صورتو[
عن ٧بمد بن عمر بن علي بن [ أخربنا علي بن ا٢بسْب بن سليماف البجلي، بإسناده 22]

ُب قولو تعأب:  -ككاف قد أدرؾ عليان عليو السبلـ  -أيب طالب عن أيب معمر السعدم 
ٍنتػىهىى?]النجم: [ قاؿ: إ٭با يعِب بو ٧بمدان 14، 13?كىلىقىٍد رىآهي نػىٍزلىةن أيٍخرىل، ًعٍندى ًسٍدرىًة اٍلمي

عند سدرة ا٤بنتهى الٍب ال ٯباكزىا صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو رأل جربيل عليو السبلـ 
ىذه ا٤برة « مرتْب»خلق من خلق اهلل تعأب، فرأل ٧بمد جربيل عليو السبلـ ُب صورتو 

قبلها مرة أخرل، فلم يره ُب ىذه الصورة الٍب رآه فيها ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم غّب 
 العا٤بْب. مبلئكة اهلل ا٤بقربْب الذين ال يعلم خلقهم كصورىم إالٌ اهلل رب

كذكر علي عليو السبلـ أف النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: ))رأيت حربيل ُب صورتو 
كلو ستة أجنحة: جناحاف ارتدل ّٔما، كجناحاف اتٌػزىر ّٔما، كجناح خارج ُب ا٤بشرؽ ُب 

 ا٥بواء، كجناح خارج ُب ا٤بغرب ُب ا٥بواء، كقد مؤل اآلفاؽ((.
، عن «زرٌ »الرٞبن بن ا٢بسن بن عبيد األسدم بإسناده عن [ أخربنا أبو القاسم عبد 23]

ابن مسعود قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))رأيت جربيل عليو السبلـ لو 
 ستمائة جناح، يتناثر من ريشو هتاكيل الدُّر كالياقوت((.

ُب قولو »عود [ أخربنا عبد الرٞبن بن أيب حاًب الرازم بإسناده عن عبد اهلل بن مس24]
[ قاؿ: رأل رفرفان أخضر قد سد 18?لىقىٍد رىأىل ًمٍن آيىاًت رىبًّْو اٍلكيبػٍرىل?]النجم:«: تعأب

 األفق.
كُب حديث عبد الرٞبن عن ابن مسعود قاؿ: رأل جربيل ُب حلة رفرؼ أخضر قد مؤل مىا 

 بْب السماء كاألرض.

 ]ذكر نزكؿ الوحي على النبيْب كتوقيفو[
سحاؽ بن إبراىيم ا١بديدم بإسناده عن أيب ذر الغفارم قاؿ: قلت يا [ أخربنا إ25]

 رسوؿ اهلل كم األنبياء؟



 قاؿ: ))مىائة ألف كأربعة كعشركف ألفان ٝبان غفّبان((.
 قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل كم الرسل من ذلك؟

 قاؿ: ))ثبلٜبائة كثبلثة عشر، ٝبان غفّبان((.
 قاؿ: قلت: كثّب طيب.

 ؿ اهلل من كاف أك٥بم؟قاؿ: قلت: يا رسو 
 قاؿ: )) آدـ((.

 قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل نيب مرسل؟
قاؿ: ))نعم، ٍب قاؿ: يا أبا ذر، أربعة سريانيوف: آدـ كشيث كأخنوخ كىو إدريس صلوات 

اهلل عليهم كىو أكؿ من خط بالقلم، كنوح، كأربعة من العرب: ىود كشعيب كصاّب كنبيك 
 يا أبا ذر((.

ياء من بِب اسرئيل موسى كآخرىم عيسى، كأكؿ الرسل آدـ كآخرىم كقاؿ: ))أكؿ األنب
 ٧بمد((.

 قلت: يا رسوؿ اهلل كم كتاب أنزؿ؟
، كأنزؿ على شيث «أنزؿ على آدـ عشر صحائف»قاؿ: ))مائة كتاب كأربعة كتب، 

ٟبسوف صحيفة، كأنزؿ على إدريس ثبلثوف صحيفة، كأنزؿ على إبراىيم عشر صحائف، 
 ل التوراة عشر صحائف، كأنزلت التوراة كاإل٪بيل كالزبور كالفرقاف((.كأنزؿ على موسى قب

 ]مواعظ كأمثاؿ من صحف إبراىيم عليو السبلـ[
 قلت: يارسوؿ اهلل، مىا كانت صحف إبراىيم؟

قاؿ: ))كانت أمثاالن كلها: أيها ا٤بلك ا٤بسلط كا٤ببتلى ا٤بغركر، إ٘ب ٓب أبعثك لتجمع الدنيا 
 بعثتك لَبد عِب دعوة ا٤بظلـو فإ٘ب ال أردىا كإف كانت من كافر.بعضها إٔب بعض، كلكِب 

ككاف فيها أمثاؿ: كعلى العاقل ما ٓب يكن مٍغلوبان على عقلو أف تكوف لو ساعة يناجي فيها 
ربو، كساعة ٰباسب فيها نفسو، كساعة يفكر فيها ُب صنع اهلل تعأب، كساعة ٱبلو فيها 



عاقل أف ال يكوف ظاعنان إال لثبلث: تىزكُّد ٤بعاد، أك ٢باجتو من ا٤بطعم كا٤بشرب، كعلى ال
، كعلى العاقل أف يكوف بصّبان ُب زمانو، مقببلن على  مرٌمة ٤بعاش، أك لذة من غّب ٧بـر

 شأنو، حافظان للسانو، كمن حسب كبلمو من عملو قٌل كبلمو إاٌل فيما يعنيو((.
األسقع أف النيب صلى اهلل عليو  [ أخربنا أٞبد بن سعيد الثقفي بإسناده عن كاثلة بن26]

كآلو كسلم قاؿ: ))نزلت صحف إبراىيم أكؿ ليلة من رمضاف، كأنزؿ اإل٪بيل لثبلث عشرة 
خلت من رمضاف، كأنزؿ الزبور لثماف عشرة خلت من رمضاف، كأنزؿ القرآف ألربع 

 كعشرين خلت من رمضاف((.
قاؿ: أنزلت التوراة على  [ أخربنا ٧بمد بن عبد الكرٙب بن مالك بإسناده عن كىب27]

موسى من بعد صحف إبراىيم بسبعمائة عاـ، كأنزؿ الزبور على داكد بعد التوراة ٖبمسمائة 
عاـ، كأنزؿ اإل٪بيل على عيسى بعد الزبور بألف عاـ كمائٍب عاـ، كأنزؿ الفرقاف على ٧بمد 

 بعد اإل٪بيل بستمائة كعشرين عامان.

 رض[]تلقي ا٤ببلئكة الوحي قبل بلوغو األ
[ ]أخربنا علي بن ا٢بسْب بن سليماف البجلي، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن ٰبٓب التسَبم، 28]

قاؿ: حدثنا أيب، قاؿ: حدثنا إبراىيم بن نافع، عن عمر بن موسى بن الوجيو، عن زيد بن 
ا أىٍك ًمٍن علي، عن آبائو، عن علي[ ُب قولو تعأب:?كىمىا كىافى لًبىشىرو أىٍف ييكىلّْمىوي اهلل ًإالَّ كىٍحين 

[ كقد يرسل الرسوؿ 15كىرىاًء ًحجىابو أىٍك يػيٍرًسلى رىسيوالن فػىييوًحيى بًًإٍذنًًو مىا يىشىاءي?]الشورل:
بوحي منو إٔب رسل السماء، فتبلغ رسل السماء رسل األرض، كقد ٱبلق الكبلـ فيما بينو 

كقد ٱبلق  كبْب رسل األرض من غّب أف يرسل الكبلـ مع رسل السماء إٔب رسل األرض،
الكبلـ فيما بينو كبْب رسل السماء من غّب مشافهة رسل السماء أحدان من خلقو، كقد 

قاؿ نيب اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ١بربيل عليو السبلـ: ))كيف تأخذ الوحي من رب 
 العا٤بْب؟

 قاؿ: آخذه من إسرافيل.



 ؟فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم : من أين يأخذه إسرافيل
 قاؿ: يأخذه من ملك فوقو من الركحانْب يقاؿ لو ناجابيل.

 فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم : من أين يأخذه ذلك ا٤بلك؟
قاؿ: يقذؼ ُب قلبو قذفان، فاكتفي ٗبا كصفت لك من كبلـ اهلل فإف كبلـ اهلل ليس ينحو 

لسبلـ حيث قاؿ: ?يىابػيِبىَّ ًإ٘بّْ ٫بوان كاحدان، منو ماٯبيء ُب ا٤بناـ كذلك قولو إلبراىيم عليو ا
?]الصافات: نىاـً أى٘بّْ أىٍذٕبىيكى [، كقاؿ تعأب حملمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم 102أىرىل ُب اٍلمى

?]الفتح: [، كقاؿ: ?كىمىا جىعىٍلنىا الرٍُّؤيىا الًٍَّب أىرىيٍػنىاؾى ًإالَّ 27:?لىقىٍد صىدىؽى اهلل رىسيولىوي الرٍُّؤيىا بًا٢بٍىقّْ
نىةن لًلنَّاًس?]اإلسراء:فً   [.60تػٍ
[ أخربنا أٞبد بن سعيد، بإسناده عن الزىرم عن علي بن ا٢بسْب عليو السبلـ أف 29]

ابن عباس قاؿ: بينما النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم جالس ُب نفرو من أصحابو إذ رمي 
 بنجم فاستنار فقاؿ: ))ما كنتم تقولوف إذا كاف مثل ىذا ُب ا١باىلية؟((

 اؿ: كنا نقوؿ: ٲبوت عظيم أك يولد عظيم.ق
قاؿ: ))فإنو ال يرمى ّٔا ٤بوت أحد كال٢بياة أحد، كلكن ربنا تبارؾ ا٠بو إذا قضى أمران سبح 

ٞبلة العرش، ٍب يسبح أىل السماء الذين يلوهنم حٌب يبلغ التسبيح أىل ىذه السماء 
فتخطف ا١بن كيػيٍرموف، فما كيستخرب أىل ٠باءو ٠باءن حٌب ينتهى ا٣برب إٔب ىذه السماء، 

 جاءكا بو على كجهو فهو حق كلكنهم يفرقوف منو كيذبذبوف كيرموف((.
كُب غّب ىذا ا٢بديث: إنو ٓب يكن يرمى ّٔا قبل مبعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

. 

 ]ذكر بعض دالئل نبوتو صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
ده عن جعفر بن ٧بمد، عن أبيو عن جده، [ أخربنا علي بن ا٢بسْب البجلي بإسنا30]

عن أبيو ا٢بسْب بن علي عليهم السبلـ أف أمّب ا٤بؤمنْب صلوات اهلل عليو خطب الناس 
كقاؿ: )أنا كضعت كىلكىل العرب، ككسرت قرف ربيعة كمضر، ككطئت جبابرة قريش ؛ لقد 



ًنفِب ُب فراشو، كضعِب اهلل ُب حجر ا٤بصطفى كأنا ابن أربع سنْب، يضمِب إٔب صدره، كيىك
كٲبسِب جسده كعرقو، كيقبلِب فأمص ريق حكمتو، كآكل ُب قصعتو كألعق أصابعو حٌب  

كاف ٲبضغ الشيء كيلقمِب من فيو، كأنا أصف لك من عبلماتو صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
: 

 لقد قرف اهلل بو أكـر مبلئكتو كأقرّٔا إليو، كمنو يكوف الوحي إسرافيل عليو السبلـ كاف معو
ليلو كهناره، كلقد كاف يرفع رأسو ٫بو السماء، ك٤با أتاه الوحي من أكؿ الليل إٔب آخره كأ٭با 

 ينتظر شيئان، فأنا أكؿ من رأل نور الوحي كشم ريح النبوة.

 ]قصة بقرة آؿ ذريح[
ىذه بقرة آؿ ذريح صاحت ُب أكؿ مىا أتاه الوحي بلساف اآلدميْب صياحان عاليان، كقد 

ـ عيدىم، فجاءت تعدك حٌب كقفت على ا١بمع كىي تقوؿ: يا أىل ذريح اجتمع القـو ليو 
صائح يصيح من بطن ىذا القبيل، ىاشم كمىا ىاشم ىشم الثريد ليـو عصيب، ال إلو إاٌل 
اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل، جاءه الوحي ا٤ببْب كبلـ رب العا٤بْب، يغلب القبيل كيذبح الضليل، 

بالذبح كالذبيح، كا٤بلك الفسيح؛ ىاىو ذا عجلوا قوؿ: كيؤذّْف بأذاف إبراىيم ا٣بليل، بعث 
ال إلو إالٌ اهلل تدخلوا ا١بنة، جنة ا٤بأكل، فواهلل ماشعرنا إالٌ بآؿ ذريح قد أقبلوا حٌب كقفوا 

 على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ، كأسلموا على يديو، فكانوا أكؿ العرب إسبلمان.
 سلم إذ أتاه ثبلث ّٔائم فسلموا عليو: بقرة كٝبل كذئب.ككنت عنده صلى اهلل عليو كآلو ك 

 ]قصة بقرة بِب سآب[
 أما البقرة فكانت ُب ٬بل بِب سآب، فلما بصرت برسوؿ اهلل أقبلت إليو تلوذ بو.

فقالت: يا بِب سآب جاءكم رسوؿ رب العا٤بْب، أحاكمكم إليو فإنو قاضي اهلل ُب أرضو 
البقرة: يا رسوؿ اهلل، كضعت ٥بؤالء اثِب عشر بطنان، كاستغنوا كرسولو إٔب خلقو، ٍب قالت 

يب فأكلوا من زبدم كشربوا من ألبا٘ب، كٓب يَبكوا نسلي، كىم اآلف يريدكف ذٕبي، فآمن بنوا 
 سآب، كقالوا: كالذم بعثك با٢بق مانريد معها شاىدان.



 ]قصة الذئب[
كقاؿ: يا رسوؿ اهلل، إ٭با بعثك اهلل  كأما الذئب فإنو أقبل إٔب رسوؿ اللهفشكى إليو ا١بوع

رأفةن كرٞبةن، كليحيي بك العباد كالببلد فاقسم ٕب شيئان أنالو، فدعا النيب صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم الرعاة كقاؿ: ))افرضوا للذئب شيئان((. فبخلوا كٓب يفعلوا، ٍب عاد فشكى عليو من 

كسلم الرعاة ثانيان كقاؿ: ))افرضوا  الغد ا١بوع كأعاد الكبلـ، فدعا صلى اهلل عليو كآلو
 للذئب شيئان(( فلم يفعلوا، ٍب عاد إليو من الغد.

 ]قصة ا١بمل[
 كأما ا١بمل فإنو أقبل إٔب رسوؿ اللهوضرب ٔبرانو األرض كرغى كبكى ساجدان.

: سجد لك ا١بمل ٫بن أحق أف نسجد لك.  فقاؿ القـو
سجد لشيء ألمرت ا٤برأة أف تسجد قاؿ: ))اسجدكا هلل عزَّ كجل، كلو أمرت شيئان أف ي

لزكجها((، جاء٘ب يشكو أربابو((، فبعثِب مع ا١بمل ألنصفو إذ أقبل صاحبو أعرايب فقاؿ 
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))مىا باؿ ىذا البعّب يشكو أربابو((؟

 قاؿ: يا رسوؿ اهلل ما يقوؿ؟
 ٍب إنكم أردًب ٫بره((.قاؿ: ))يقوؿ: انتجعتم عليو صغّبان حٌب صار عىٍودان كبّبان، 

 قاؿ: كالذم بعثك با٢بق نبيان ما كذبك.
 قاؿ: ))يا أعرايب: إما أف هتبو ٕب كإما أف تبيعو مِب((.

قاؿ: يا رسوؿ اهلل، أىبو لك. فكاف ا١بمل يأٌب علوفة الناس فيعتلف منها ال ٲبنعونو، فلما 
 قبض رسوؿ اهلل مات، فأمرت بدفنو كيبل تأكلو السباع.

 ة نفر من حضرموت[]قصة تسع
 ككنت معو إٍذ قاؿ: يأتيُب تسعة نفر من حضرموت، يسلم ستة كال يسلم ثبلثة.

فوقع ُب قلوب كثّب من كبلمو مىا كقع، فقلت أنا: صدؽ رسوؿ اهلل ىو كما قلت يا رسوؿ 
 اهلل.



ادم فقاؿ ٕب: ))أنت الصٌّْديق، كيػىٍعسيوب ا٤بؤمنْب كإمامهم، كأكؿ ا٤بؤمنْب إٲبانان، كأنت ا٥ب
كالوزير((، فلما أصبح صلى اهلل عليو كآلو كسلم أقبل الرىط من حضرموت حٌب دنوا منو 
كسلموا عليو، كقالوا: يا ٧بمد اعرض علينا اإلسبلـ، فعرضو عليهم فأسلم ستة كٓب يسلم 

ثبلثة، كانصرفوا، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))أما أنت يا فبلف فستموت 
ماء، كأما أنت يا فبلف فتخرج ُب طلب إبلك فيلقاؾ ناس من كذا بصاعقة من الس

فيقتلونك((، فوقع ُب قلوب ناس من ذلك مىا كقع، فقلت أنا: صدقت يا رسوؿ اهلل، 
 فقاؿ: ))صٌدؽ اهلل قولك يا علي((.

فما كاف حٌب أقبل الستة الذين أسلموا، فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))مىا فعل 
 ثة((؟أصحابكم الثبل

 قالوا: كالذم بعثك با٢بق نبيان ما جاكزكا ما قلت.

 ]قصة معجزة الشجرة[
كأتاه ا٤بؤلمن قريش: أبو جهل بن ىشاـ، كىشاـ بن ا٤بغّبة، كأبو سفياف بن حرب، كسيهىيل 
بن عمرك، كشيبة، كعتبة، كصناديد قريش فقالوا: يا ٧بمد، قد ادعيت أمران عظيمانٓب يدعو 

 ف تدعو لنا ىذه ا لشجرة حٌب تنقلع بعركقها كتقف أمامك.آباؤؾ، ك٫بن نسألك أ
فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))إف ريب على كل شيء قدير، كإ٘ب أريكم مىا تطلبوف 

كإ٘ب أعلم أنكم ال ٘بيبو٘ب، كًإف منكم من يذبح على القليب، كمن ٰبزب األحزاب، كلكن 
 ريب يب رحيم((.

ك بإذف اهلل((. فانقلعت كجاءت ك٥با دىكٌم شديد حٌب ٍب قاؿ للشجرة: ))انقلعي بعركق
كقعت بْب يدم رسوؿ اللهفقالوا استكباران كعتوان: ساحر كذاب، ىل صدقك إاٌل مثل ىذا، 

يعنو٘ب، فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))حسيب بو كليان كصاحبان ككزيران، قد أنبأتكم 
 م أ٘ب لست بساحر.أنكم ال تؤمنوف، كالذم نفس ٧بمد بيده لقد علمت

فكاف أشدىم عليو أبو جهل بن ىشاـ، كىشاـ بن ا٤بغّبة، كابن حرب، كٓب يكن أشد عليو 



من ىاتْب القبيلتْب: بِب ٨بزـك كبِب أمية، فلعنهم رسوؿ اللهفنزؿ ّٔم الذبح، فذبح من ذبح 
 كبقي من بقي ملعونان.

 ]إظهار دعوتو كما رافقها من معجزات[
[، ٍب نزؿ: 94?فىاٍصدىٍع ٗبىا تػيٍؤمىري كىأىٍعًرٍض عىًن اٍلميٍشرًًكْبى?]ا٢بجر:كنزؿ على رسوؿ اهلل: 

 [.214?كىأىنًذٍر عىًشّبىتىكى األىقٍػرىًبْبى?]الشعراء:
، كعدم، ككعب،  فقاؿ: ))يا علي انطلق إٔب بِب عبد ا٤بطلب، كعبد مشس، كٛبيم، ك٨بزـك

كأبلغهم رسالة ريب، كأقيم فيهم كزيرم  كلؤم، فاٝبعهم إٔب نيب الرٞبة، فإ٘ب أريد أف أكلمهم
 كناصرم ال يتقدمو كال يتأخر عنو إالٌ ظآب((.

كأمر صلى اهلل عليو كآلو كسلم بذبح شاة، فانطلقت كٝبعتهم إليو، كىم ستوف رجبلن 
يزيدكف أك ينقصوف رجبلن، فطعموا كشبعوا بإذف اهلل كفضل من الطعاـ أكثره، ٍب قاؿ: ))يا 

يش أتيتكم بعز األبد كملك الدنيا كاآلخرة، فأيكم يوازر٘ب كيبايعِب على أيها ا٤بؤل من قر 
 أمرم؟(( فلم ٯبيبوه، فقلت كأنا أحدث القـو سنان: أنا يا رسوؿ اهلل.

قاؿ: ))اللهم اشهد أ٘ب كازرتو كخالىٍلتيو، فهو كزيرم كخليلى كأميِب ككصيي كالقائم 
ك ابنك كاٚبذه خليبلن دكنك، كأقبل أبو بعدم((، فقاموا يقولوف أليب طالب: قد كٌٔب علي

جهل فقاؿ: أتزعم أنك نيب كأف ربك ٱبربؾ ٗبا نفعلو، فهل ٚبرب٘ب بشيء فعلتو ٓب يطلع 
عليو بشر؟ فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))أخربؾ ٗبا فعلت كٓب يكن معك أحد؟ 

 الذىب الذم دفنتو ُب بيتك ُب موضع كذا، كنكاحك سودة((.
 ذىبان كال نكحت سودة. قاؿ: ما دفنت

أف يذىب ٗبالك الذم دفنت((. فضاؽ « اهلل»فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))فأدعو 
 علمنا أف معك من ا١بن من ٱبربؾ، أما أنا فبل أقر أبدان أنك نيب.« قد»بأيب جهل، كقاؿ: 

ا٣بيل،  قاؿ: كاهلل ألقتلنك، كألقتلن عتبة كالوليد، كألقتلن أشرافكم، كألكطئن ببلدكم
 كآلخذف مكة عنوة.



 ]إخباره صلى اهلل عليو كآلو كسلم بسبعة رىط يأتوف من كراء جبل حراء[
كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم كأنا عنده يومان: ))يا معشر قريش، يأتيكم غدان تسعة رىط 

فيسلم سبعة كيرجع اثناف كافراف، يأكل أحدٮبا السبع  -يعِب حراء-من كراء ىذا ا١ببل 
رةن آًكلىة ٍب موتان((، فأخذت قريش هتزأ، فلما أصبحوا أقبل كاآل خر يعضو بعّبه فيؤرثو ٞبي

النفر إٔب النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم فأسلم سبعة كنزؿ بالكافرين مىا قاؿ؛ فصعدت 
ا١ببل كناديت: أشهد أف ال إلو إالٌ اهلل كأف ٧بمدان رسوؿ اللهفأرادكا قتلي فأيد٘ب اهلل ٗبلك  

 دفعهم عِب. كرٙب

 ]إخباره صلى اهلل عليو كآلو كسلم بصفات أنصار أمّب ا٤بؤمنْب[
ٍب إف خليلي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ ٕب: ))ستقاتل قريشان إهنا ال ٙببك أبدان، كإف 

لك أنصاران ٪بباء خّبة، ذيبل الشفاه، صفري الوجوه، ٟبص البطوف، ال تأخذىم ُب اهلل لومة 
 متمسكوف ٕببل اهلل، ال يستكربكف، كال يضلوف((.الئم، رعاة الليل 

 ]قصة ذئب أيب األشعث[
ٍب الذئب الذم كلَّم أبا األشعث فردَّه من غنمو مرة بعد مرة، فلما كانت الرابعة قاؿ:مىا 

 رأيت ذئبان أصفق منو.
 قاؿ الذئب: أنت أصفق مِب تتؤب عن رسوؿ رب العا٤بْب.

 قاؿ الراعي: كيلك مىا تقوؿ؟
ذئب: الويل ٤بن يصلى جهنم غدان كال يدخل ُب دين ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ ال

. 
 قاؿ الراعي: حسيب، من ٰبفظ غنمي ألنطلق كأكمن بو ؟

فقاؿ الذئب: أنا أحفظ عليك غنمك. فجاء الراعي يٍعديك، كقاؿ: السبلـ عليك يا رسوؿ 
للذئب، كقاؿ: أعتقتِب من اهلل، كأخرب بكبلـ الذئب فأخذ أبو األشعث سخلة كذٕبها 

 النار.



 ]نطق ا٢بجر كالشجر بالشهادة[
كأتى رجل يستجيب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ككاف عاقبلن لبيبان، فقاؿ: يا ٧بمد 

 إٔب ما تدعو؟
 قاؿ: ))إٔب شهادة أف ال إلو اال اهلل كحده ال شريك لو((.

 قاؿ: كأين اهلل يا ٧بمد ؟
 وجود، كليس ُب شيء منها ٗبحدكد((.قاؿ: ))ىو بكل مكاف م

 قاؿ: فكيف ىو ؟
 قاؿ: ))ىو خلق الكيف كاألين فبل يقاؿ كيف كال أين((.

 فقاؿ: كيف ٕب أف أعلم أنو أرسلك ؟
فلم يبق ٕبضرتنا يومئذ حجر كال مدر كال شجر إاٌل قاؿ: أشهد أف ال إلو إالٌ اهلل، كأف 

 ٧بمدان رسوؿ اهلل.
 هلل: ))قد ٠بيتك عبد اهلل((.فأسلم الرجل، كقاؿ رسوؿ ا

 ]نبع ا٤باء من بْب يديو صلى اهلل عليو كآلو كسلم كمنقبة لعلي )ع([
كخلفِب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب تبوؾ فتكلم ناس ٗبا ُب صدكرىم، كقالوا: خلفو إٍذ 

 أبغضو.
خيك كأف فلحقت برسوؿ اهلل كأخربتو، فقاؿ ٕب ُب مؤل منهم: ))يا علي إف اهلل أمر٘ب أف أؤا

أقربك كال أجفوؾ، كأدنيك كال أقصيك، أنت أخي ُب الدنيا كاآلخرة، كأمر٘ب ريب أف 
أقيمك كليان من بعدم، كسألتو أف يشركك ُب الشفاعة معي((، ٍب سار صلى اهلل عليو كآلو 

كسلم ٗبن معو فشكوا العطش، فقاؿ: اطلبوا ا٤باء، فلم يصيبوا شيئان حٌب خافوا على 
: يا رسوؿ اهلل ادع لنا ربك. فنزؿ جربيل عليو السبلـ فقاؿ: ))يا ٧بمد أنفسهم، كقالوا

 إبث بيدؾ الصعيد، كضع قدميك كإصبعيك ا٤بسبحتْب كسٌم((.
ففعل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فانبجس من بْب أصابعو ا٤باء فشربوا كرككا كسىقىوا دكأّم 



موسى بن عمراف، فازداد ا٤بؤمنوف كٞبلوا منو، فأعطي صلى اهلل عليو كآلو كسلم مىا أعطي 
 إٲبانان. كموضع ا٤باء اليـو معركؼ كقد اغتسلت منو.

 ]أكؿ من أسلم من الرجاؿ كالنساء[
أكؿ من أسلم من «: أخربنا عبد الرٞبن بن أيب حاًب بإسناده عن ابن سّبين قاؿ[ »31]

 النساء خدٯبة.
 زيد بن أرقم قاؿ: علي عليو السبلـ أكؿ من أسلم.« كعن»
[ أخربنا ابن أيب حاًب ]قاؿ: حدثنا أيب، قاؿ: حدثنا يعقوب بن إبراىيم بن سعد، 32]

عن أبيو، عن ٧بمد بن إسحاؽ، عن ٰبٓب بن األشعث[ عن إ٠باعيل بن أباف عن أبيو عن 
العباس بن عبد ا٤بطلب إذ خرج رجل من « لعند»جده قاؿ: كنت امرءان تاجران فػىوىاهلل إنِب 

ظر إٔب الشمس فلما رآىا مالت قاـ يصلي، ٍب خرجت امرأة من ، فن«منو»خباء قريب 
ذلك ا٣بباء فقامت خلفو تصلي، ٍب خرج غبلـ حْب راىق ا٢بلم من ذلك ا٣بباء فقاـ معو 

 يصلي، كُب حديث: عن ٲبينو، فقلت للعباس: من ىذا ؟
 فقاؿ: ىذا ٧بمد بن عبد اهلل، ابن أخي.

 قلت: كمن ىذه ا٤برأة؟
 دٯبة بنت خويلد.قاؿ: ىذه امرأتو خ

 فقلت: من ىذا الفٌب ؟
 قاؿ: ىذا علي بن أيب طالب، ابن عمو.

 قلت: مىا ىذا الذم يصنع ؟
قاؿ: يصلي كىو يزعم أنو نيب، كأنو تفتح لو كنوز كسرل كقيصر، كٓب يتبعو على أمره إاٌل 

 امرأتو كابن عمو.
عليو السبلـ: أربع  عن ابن عباس قاؿ لعلي« أخربنا عبد ا٤بلك بن ٧بمد بإسناده[ »33]

خصاؿ ليس ألحد من العرب غّبه: أكؿ عريب كعجمي صلى مع النيب صلى اهلل عليو كآلو 



كسلم ، كىو الذم كاف لواؤه معو ُب كل زحف، كىو الذم صرب معو يـو ا٤بهراس حْب 
 اهنـز الناس كلهم غّبه، كىو الذم غسلو كأدخلو قربه.

ٰبٓب عن علي عليو السبلـ قاؿ: صليت مع رسوؿ [ أخربنا أبو نعيم بإسناده، عن أيب 34]
 اهلل سبع سنْب مىا يصلي معو أحد غّبم كغّب خدٯبة.

[ أخربنا أبو نعيم بإسناده عن عباد بن عبد اهلل قاؿ: ٠بعت عليان عليو السبلـ يقوؿ: 35]
أنا عبد اهلل كأخو رسولو كأنا الصديق األكرب، ال يقو٥با بعدم إالكاذب مفَب، كلقد صليت 

 قبل الناس بسبع سنْب.

[ أخربنا ٧بمد بن ببلؿ، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن عبد العزيز ]بن الوليد، قاؿ: حدثنا 36]
أٞبد بن الفضل، عن عمرك بن أيب ا٤بقداـ، عن أيب رافع، عن سعيد بن عبد الرٞبن[ عن 

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ))صلت ا٤ببلئكة علي كعلى علي سبع « األنصارم»أيب أيوب 
 كذلك أنو ٓب يصل أحد غّبم كغّبه((.سنْب، 

 ]نسبو كتاريخ مولده صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
كالركايات ُب نسبو صلى اهلل عليو كآلو كسلم إٔب عدناف متفقة، كمىا بعد ذلك فهو ٨بتلف 

 فيو.
[ أخربنا أٞبد بن ٧بمد بن ّٔراـ بإسناده عن ٦باىد قاؿ: سئل ابن عباس عن نسب 37]

٧بمد بن عبد اهلل بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي بن   رسوؿ اهلل فقاؿ:
كبلب بن مرة بن كعب بن لؤم بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزٲبة 

بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدناف بن أد بن أىدىدى بن تيمن بن 
بن قيذىر بن إ٠باعيل بن إبراىيم  بن صيانوخ بن ا٥بميسع بن نبت« سحلم»يشجب بن 

بن آزر بن ناحور بن أرغوا بن فالغ، كيقاؿ: فاْب بن عابر بن شاْب بن أرفخشذ بن ساـ 
ابن أخنوخ، كىو إدريس النيب صلى اهلل عليو  -با٢باء كا٣باء-بن نوح بن ٤بك بن متوشلخ 

 ابن مهبلئيل بن قيناف بن آنوش بن شيث بن آدـ عليو السبلـ.



ربنا عبد الرٞبن بن ٧بمد الضبيعي بإسناده عن أـ سلمة قالت: ٠بعت رسوؿ [ كأخ38]
بن زند بن ثرل بن أعراؽ الثرل((، ٍب يقوؿ صلى « أدد»اهلل يقوؿ: ))معد بن عدناف بن 

اهلل عليو كآلو كسلم : ))أىلك عادان كٜبود كأصحاب الرس كقركنان بْب ذلك كثّبان ال يعلمهم 
 إالٌ اهلل((.

 ا رسوؿ اهلل: ))ال يعلمهم((.قالت: فقرأى
، فكانت أـ سلمة «كأخربنا عبد الرٞبن بن ٧بمد الضبعي بإسناده عن أـ سلمة[ »39]

تقوؿ بعد ذلك: زيد ٮبيسع، كثرل: نبت، كأعراؽ الثرل: إ٠باعيل بن إبراىيم صٌلى اهلل 
 عىلىٍيهما.

نتهى ُب النسب إٔب [ أخربنا ابن ّٔراـ بإسناده عن ابن عباس أف رسوؿ اللهكاف إذا ا40]
معد بن عدناف قاؿ: ))كذب النسابوف، قاؿ تعأب: ?كىقػيريكننا بػىٍْبى ذىًلكى  

ًثّبنان?]الفرقاف:  [((.38كى
 كقد ريًكم عن ابن عباس كأنس خبلؼ الركاية األكٔب ككرىت اإلكثار.

فأما عبد ا٤بطلب فا٠بو شيبة، كىاشم ىو عمرك، كعبد مناؼ ىو ا٤بغّبة، كقصىي ىو زيد، 
كالنضر ىو قريش، ككنانة ىو علي، كبو ٠بي علي بن أيب طالب عليو السبلـ كمدركة ىو 

 عمرك.

كقيل ُب قيدر: قيدار كقادكر، كيقاؿ: قيدر نبت طيب الريح، كآزر ىو تارخ كىو ا٤بستشار 
ألنو كاف كزيران لنمركد، ككاف ٭بركد عم أبيو؛ ألنو ٭بركد بن أرغو، كتارح ىو ابن ناخور بن 

 كقيل: إف ٭بركد ابن عمو؛ ألنو ٭بركد بن كنعاف بن أرغو.أرغو، 
كفالغ ىو الذم قسم األرض بْب الناس؛ فأما عابر فهو ىود النيب عليو السبلـ كقيل: ليس 

 بنيب.
كأرفخشد بالفارسية إيزاف، كساـ أبو العرب كاألنبياء كا٤بلوؾ كأكؿ من تكلم بعد آدـ 

ح النيب عليو السبلـ من أكالده األربعة: ساـ كحاـ بالعربية، أي٥بًٍم إ٥بامان، كىو كصي نو 



 كيافث كياـ الغريق أياـ الطوفاف.
 كأما إدريس صلى اهلل عليو فسمي بو ألنو أكؿ من درس العلم كخط بالقلم.

كأما أنوش: فقيل ناش، من ا٤بناكشة ؛كشيث ىو ىبة اهلل، كقيل: شيث كشاث، ككاف 
 كصي آدـ كىو نيب مرسل إٔب أكالده.

ف من بعد آدـ إٔب نوح كلهم مسلم كاألنبياء إٔب لدف نوح: آدـ كشيث كإدريس كنوح، ككا
كأكالد آدـ كانوا عشرين ذكران كعشرين أنثى، كلهم توأـ ذكر مع أنثى، منهم: قْب كقابيل 

كقيل كقابيل كتوأمتو عنق، كىابيل كتوأمتو لبوذا، كأشوث كشيث كحركف كأياد كفالغ كأثاثي 
 مة كحياف كضرابيس كىوز كٯبود كسندا كبار، كمع كل كاحد توأمتو.كنوبة كنيار كشّب 

كأكالد إ٠باعيل: قيدر كأديل كمنشى كمشمع كزىاء كماس كآزر كطيما كقطورا كقيس 
 كقيدماف كثابت، كأمَّا الشرقي فإنو يقوؿ: نبت كتيمن كطوف كغشيل كىدل كيعيش كمش.

 ]الفركؽ الزمنية بْب بعض األنبياء[
علي بن ا٢بسْب العباسي بإسناده عن ابن عباس قاؿ: كاف من آدـ إٔب نوح  [ أخربنا41]

ألفا سنة كمائتا سنة كمن نوح إٔب إبراىيم ألف كمائة كثبلث كأربعوف سنة، كمن إبراىيم إٔب 
موسى ٟبسمائة كٟبس كسبعوف سنة، كمن موسى إٔب داكد ٟبسمائة كتسع كتسعوف سنة، 

 كآلو كسلم ستمائة سنة. كمن عيسى إٔب ٧بمد صلى اهلل عليو
[ ]أخربنا علي بن ا٢بسْب العباسي بإسناده عن ٧بمد بن حبيب قاؿ[: كحكى ا٥بيثم 42]

بن عدم أف من لدف آدـ إٔب الطوفاف ألفاف كمائتاف كست كٟبسوف سنة، كمن الطوفاف 
إٔب كفاة إبراىيم ألف كعشركف سنة، كمن كفاة إبراىيم إٔب مدخل بِب إسرائيل مصر ٟبس 

سعوف، كمن دخوؿ يعقوب مصر إٔب خركج موسى من مصر أربعمائة كثبلثوف سنة، كت
كمن خركج موسى من مصر إٔب بناء بيت ا٤بقدس ٟبسمائة كٟبسوف سنة، كمن بناء بيت 

ا٤بقدس إٔب ملك ٖبتنصر كخراب بيت ا٤بقدس أربعمائة كستة كأربعوف سنة، كمن ملك 
 ثبلثوف سنة.ٖبتنصر إٔب ملك ذم القرنْب أربعمائة كست ك 



 ]أعمار بعض األنبياء كالرسل عليهم السبلـ[
قاؿ ٧بمد بن حبيب عمن ذكر: أف آدـ عيمّْرى تسعمائة سنة كثبلثوف سنة، كشيث تسعمائة 

كاثنتا عشرة سنة، كأنوش تسعمائة كٟبس كتسعوف سنة، كقيناف تسعمائة كعشر سنْب، 
ف كستوف سنة، كأخنوح ثبلٜبائة كمهبلئيل مائة كٟبس كتسعوف سنة، كياد تسعمائة كاثنتا

كٟبس كستوف سنة، كمتوشلخ تسعمائة سنة كتسع كستوف سنة، ك٤بك سٍبعمائة سنة كسبع 
كسبعوف سنة، كنوح عليو السبلـ تسعمائة كٟبسوف سنة، كساـ ٟبسمائة سنة كٜباف 

كتسعوف سنة، كأرفخشذ أربعمائة سنة كٟبس كستوف سنة، كشاْب أربعمائة كثبلث كستوف 
كعابر أربعمائة كأربع كثبلثوف سنة، كفالغ مائتاف كتسع كثبلثوف سنة، كأرغو مائتاف  سنة،

كاثنتاف كثبلثوف سنة، كناحور مائة كٜباف كأربعوف سنة، كتارخ مائتاف كٟبسوف سنة، 
كإبراىيم مائة كٟبس كسبعوف سنة، كيقاؿ: كتسعوف سنة، كإسحاؽ مائة كٟبسوف، كيقاؿ: 

ع كأربعوف سنة، كيوسف مائة كعشركف سنة، كموسى مائة كٜبانوف كيعقوب مائة كسب
كعشركف سنة، كىاركف مائة كثبلثة كعشركف سنة، كأيوب بن زارخ بن أمـو بن بنقر بن 

العيص بن إسحاؽ مائتا سنة، كداكد بن أبشي بن عويد بن سلموف بن ناعر بن ٰبسوف 
 سبعوف سنة.بن عمي بن باذف بن راـ بن ٞبورف بن فارس بن يهوذا بن يعقوب 

 ]تاريخ مولد النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
من شهر ربيع األكؿ، « خلتا»قاؿ: ككلد النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم يـو اإلثنْب لليلتْب 

كانطلق بو أبو طالب إٔب ًمٍصرى الشاـ كىو ابن تسع سنْب، ككضع صلى اهلل عليو كآلو 
و كىو ابن ٟبس كعشرين سنة، كأكحي كسلم ا٢بجر ُب موضعو حْب اختصمت قريش في

إليو كىو ابن أربعْب سنة، كأسلمت خدٯبة معو كأقاـ ٗبكة ثبلثة عشر سنة، ٍب ىاجر إٔب 
ا٤بدينة ُب شهر ربيع األكؿ فأقاـ ّٔا، ٍب كانت كقعة بدر ُب شهر رمضاف، ككاف بْب 

 مهاجره كبْب بدر ٜبانية عشر شهران.
 كا٣بندؽ ُب شواؿ بعد أحد بسنة.ٍب كانت أيحد ُب شواؿ بعدىا بسنة، 



 ]نعتو كصفتو كبعض أحوالو صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
[ أخربنا إ٠باعيل بن إبراىيم بن شنبذا بإسناده عن ا٢بسن بن علي عليو السبلـ قاؿ 43]

ابن شاكر: كحدثنا أبو علي ا٢بسن بن بشر بإسناده عن ا٢بسن بن علي عليو السبلـ 
ند بن أيب ىالة التميمي؛ ككاف كٌصافان عن حلية النيب صلى اهلل أيضان، قاؿ: سألت خإب ى

عليو كآلو كسلم ، فقاؿ: كاف فخمان مفخمان، يتؤلأل كجهو تؤللؤ القمر ليلة البدر، أطوؿ 
من ا٤بربوع كأقصر من ا٤بشذب عظيم ا٥بامة، رىًجل الشعرة، إذا انفرقت عقيقتو فرؽ، كإال 

كفَّره، أٍزىىر اللوف، كاسع ا١بىًبْب، أىزىج ا٢بواجب سوابغ فبل ٯباكز شعره شحمة أذنو إذا ىو 
ُب غّب قرف، بينهما عرؽ يدره الغضب، أقُب العرنْب، لو نور يعلوه، ٰبسبو من ٓب يتأملو، 
أشىم، كىث اللحية سهل ا٣بدين، ضليع الفم، أشنب، مفلج األسناف، دقيق ا٤بٍسربة كأف 

لق، بادنان، متماسكان، سوم البطن كالصدر، عنقو جيد دمية ُب صفاء الفضة، معتدؿ ا٣ب
عريض الصدر، بعيد مابْب ا٤بنكبْب، ضخم الكراديس، أنور ا٤بتجرد، موصوؿ مابْب متنتو 

كالسرة شعر ٯبرم كا٣بيط، عارم الثديْب كالبطن ٩با سول ذلك، سبط القضب، شىًثن 
ندين رىٍحب الراحة، الكفْب كالقدمْب، أشعر الذراعْب كا٤بنكبْب كأعإب الصدر، طويل الز 

سائل األطراؼ، ٟبصاف األٟبصْب، مسيح القدمْب ينبو عنهما ا٤باء. إذا زاؿ قلعان ٱبطو 
تكفيان، كٲبشى ا٥بيوىيٍػنىا، ذريع ا٤بشية، إذا مشىكأ٭با يػىٍنحىٌط من صبب، ك إذا التفت التفت 

ره ٝبيعان، خافض األطراؼ، نظره إٔب األرض أطوؿ من نظره إٔب السماء، جيٌل نظ
 ا٤ببلحظة، يسوؽ أصحابو، كيبتدر من لقيو بالسبلـ.

 ]صفة منطقو صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
 قلت: صف ٕب منطقو.

قاؿ: كاف رسوؿ اهلل متواصل األحزاف، دائم الفكر ليست لو راحة، ال يتكلم ُب غّب 
حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكبلـ كٱبتمو بأشداقو، كيتكلم ٔبوامع الكلم، فصل 

ًهٍْب، يعظم النعمة كإف دىقَّت، كاليذـ منها الف
ى
ضوؿ كال تقصّب، دمث ليس با١باُب كال ا٤ب



شيئان، اليذـ ذكاقان كالٲبدحو، كال تغضبو الدنيا كمىا كاف ٥با، فإذا تعوطي ا٢بق ٓب يعرفو أحد، 
كٓب يقم لغضبو شيء حٌب ينتصر لو، ك ال يغضب لنفسو، كال ينتصر ٥با، إذا أشار أشار 

كلها، ك إذا تعجب قلبها، ك إذا ٙبدث اتصل ّٔا فضرب براحتو اليمُب باطن إّٔامو بكفو  
اليسرل، ك إذا غضب أعرض كأشاح، كإذا فرح غض طرفو، جيلُّ ضحكو التبىسم، كيفَب 
عن شيء مثل حب الغماـ، فكتمتها ا٢بسْب عليو السبلـ زمانان، ٍب حدثتو فوجدتو قد 

 .سبقِب إليو كسألتو عمىا سألت عنو

 ]صفة مدخلو ك٦بلسو ك٨برجو صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
 ]أكالن: مدخلو صلى اهلل عليو كآلو كسلم[

 كسأؿ أباه عن مدخلو ك٦بلسو ك٨برجو كشكلو، فلم يدع منو شيئان.
قاؿ ا٢بسْب بن علي عليو السبلـ: سألت أيب عن دخوؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

و كآلو كسلم مأذكنان لو ُب ذلك، فكاف إذا آكل إٔب منزلو فقاؿ: كاف دخولو صلى اهلل علي
جىزأ دخولو ثبلثة أجزاء: جزءان هلل كجزءان ألىلو، كجزءان لنفسو، ٍب جىزأ جيٍزءىه بينو كبْب 

 الناس، فّبد ذلك على العامة با٣باصة، كال يدخر عنهم شيئان.
األمة: إيثار أىل  قاؿ أبو غساف أك قاؿ أبو جعفر: فشككت، فكاف من سّبتو ُب جزء

الفضل بإذنو، كقسمتو على قدر فضلهم ُب الدين، فمنهم ذك ا٢باجة، كمنهم ذك 
ا٢باجتْب، كمنهم ذك ا٢بوائج، يتشاغل ّٔم كيشغلهم فيما أصلحهم كاألمة من مسألتهم 
عنو، كإخبارىم بالذم ينبغي ٥بم كيقوؿ: ))ليبلغ الشاىد الغائب، كأبلغو٘ب حاجة من ال 

غي حاجتو فإنو من أبلغ سلطانان حاجة من ال يستطيع إببلغو ثبت اهلل قدميو يستطيع إببل
 يـو القيامة((.

ال يذكر عنده إالٌ ذلك، كاليقبل من أحدو غّبه، فيدخلوف ريكَّادان كاليفَبقوف إالٌ عن ذكاؽ، 
 كٱبرجوف أذلة.



 ]ثانيان: صفة ٨برجو صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
 كاف يصنع فيو؟قاؿ: فسألتو عن ٨برجو كيف  

فقاؿ: كاف رسو ؿ هلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ٱبزف لسانو إالٌ ٩با يعنيهم، كيؤلفهم ال 
يفرقهم، أك قاؿ: ال ينفرىم، كل كرٙب آؿ يضعفو كيسأؿ بكل حاؿ عنده، كيكـر كرٙب كل 

، كيوليو عليهم، كٰبذر ا لناس بأف ٰبَبسهم من غّب أف يطوم عن أحد بسره كال  قـو
و، كيتفقد أصحابو، كيسأؿ الناس عما ُب الناس، كٰبسّْن ا٢بسن كيقويو، كيقبح القبيح خيليقً 

كيوىيو، معتدؿ األمر غّب ٨بتلف، ال يغفل ٨بافة أف يغفلوا أك ٲبيلوا، كال يقصر عن ا٢بق 
كال ٯبوزه، الذين يلونو من الناس خيارىم، كأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، كأعظمهم عنده 

 اساة كمؤازرة.منزلة أحسنهم مو 

 ]ثالثان: صفة ٦بلسو صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
 قاؿ: فسألتو عن ٦بلسو؟

فقاؿ: كاف رسوؿ اهلل ال ٯبلس كال يقـو إالٌ عن ذكر، اليوطن األماكن، كينهى عن 
إيطاهنا، كإذا انتهى إٔب قـو جلس حيث ينتهي آّلس، كيأمر بذلك، كيعطي كل جلسائو 

أكـر عليو من جلسائو منو، من جالسو أك أقامو ٢باجة صابره  نصيبو، كال ٰبسب أف أحدان 
حٌب يكوف ىو ا٤بنصرؼ، كمن سألو حاجة ٓب ينصرؼ إالٌ ّٔا أك ٗبيسور من القوؿ، قد 
كسع الناس منو قسطو كخلقو، فصار ٥بم أبان كصاركا عنده ُب ا٢بق سواء، ٦بلسو ٦بلس 

 يػيؤىبن فيو ا٢بـر كال تثُب فلتاتو، حكم كحياء كصرب كأمانة، ال ترفع فيو األصوات، كال
متعادلْب يتفاضلوف بالتقول، متواضعْب، يوقركف فيو الكبّب، كيرٞبوف فيو الصغّب، كيؤثركف 

 ذا ا٢باجة، كٰبفظوف الغريب.

 ]رابعان: صفة سّبتو صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
 قاؿ: قلت: كيف كانت سّبتو ُب جلسائو؟

عليو كآلو كسلم دائم البشر، سهل ا٣بلق، لْب ا١بانب، فقاؿ: كاف رسو ؿ هلل صلى اهلل 



ليس بفظ كال غليظ، كال صٌخاب كال فٌحاش كال غياب كال مزٌاح، يتغافل عمىا يشتهي، فبل 
يؤيس منو كال ٯبيب فيو، قد منع نفسو من ثبلث: من ا٤براء، كاإلكثار، كمىا ال يعنيو، كترؾ 

 ه، كال يطلب عثراتو.الناس من ثبلث: كاف ال يذـ أحدان كاليعّبٌ 
ال يتكلم إالٌ ُب رجاء ثوابو، إذا تكلم أطرؽ جلساؤه كأ٭با على رؤكسهم الطّب، فإذا سكت 

تكلموا، كال يتنازعوف عنده، من تكلم أنصتوا لو حٌب يفرغ من حديثو، حديثهم عنده 
حديث أك٥بم، يضحك ٩با يضحكوف منو كيتعجب ٩با يتعجبوف منو، كيصرب للغريب على 

 وة ُب منطقو كمسألتو حٌب كاف أصحابو يستجلبوهنم.ا١بف
 كيقوؿ: إذا رأيتم طالب ا٢باجة يطلبها فأرشدكه إٌٕب.

كال يقبل الثناء إالٌ من مكافئ، كال يقطع على أحد حديثو حٌب ٯبوزه فيقطعو بنهي أك 
 قياـ.

 ]خامسان: صفة سكوتو صلى اهلل عليو كآلو كسلم عند جواز الكبلـ[
 ف كاف سكوتو ؟قاؿ: فسألتو كي

قاؿ: كاف رسوؿ اهلل على أربع: على ا٢بلم كا٢بذر كالتقدير كالتفكر ؛ فأما تقديره: فهي 
 تسوية النظر، كاالستماع بْب الناس؛ كأما تفكره ففيما يبقى كيفُب.

ع لو الصرب ُب ا٢بلم، فكاف ال يغضبو شيء كال يستفزه.  كٝبي
أم فيما أصلح أمتو، كالقياـ فيما ٝبع ٥بم كٝبع لو ا٢بذر ُب أربعة: أخذه، كاجتهاده الر 

 الدنيا كاآلخرة.

 ]قصتو مع أـ معبد كشاهتا[
[ أخربنا إسحاؽ بن إبراىيم ا١بديدم إمبلءن بإسناده عن خالد أخي أـ معبد أف 44]

رسوؿ اهلل حْب خرج مهاجران من مكة إٔب ا٤بدينة ىو كأبو بكر كمؤب أيب بكر عامر بن 
 بن األريقط الليثي، فمركا على خيمٍب أـ معبد ا٣بزاعية ككانت امرأة فهّبة كدليلهم عبد اهلل

 برزة، جلدة ٙبتيب ك٘بلس بفناء القبة ٍب تسقي كتطعم.



فسألوىا ٢بمان كٛبران يشَبكنو منها، فلم يصيبوا عندىا شيئان من ذلك، ككاف القـو مرملْب 
 مسنتْب، فنظر رسوؿ اهلل إٔب شاة ُب كسر ا٣بيمة.

 ىذه الشاة يا أـ معبد((؟فقاؿ: ))ما
 قالت: شاة خلفها ا١بهد عن الغنم.

 قاؿ: ))ىل ّٔا من لنب((؟
 قالت: ىي أجهد من ذلك.

 قاؿ: ))أتأذنْب ٕب أف أحلبها((؟
 قالت: بأيب أنت كأمي، إف رأيت ّٔا من لنب حلبان فاحلبها.

ت، فدعا فدعا ّٔا رسوؿ اهلل فمسح بيده ضرعها ك٠ٌبى اهلل، فتفاجت عليو كدرت فاجَب 
بإناء يربض الرىط، فحلب فيو ثجان حٌب عبله، ٍب رفعو إليها فسقاىا حٌب ركيت، ٍب سقى 

 أصحابو حٌب رككا، ٍب شرب آخرىم، ٍب قاؿ: ))ساقي القـو آخرىم شربان((.

فشربوا ٝبيعان عىلىبلن بعد هنل، ٍب أراضوا ٍب حلب فيو ثانيان بعد بدء حٌب مؤل اإلناء، ٍب غادره 
 رٙبلوا.عندىا كا

فما لىبثٍت حٌب جاء زكجها أبو معبد يسوؽ أٍعنيزان لو حيبلن عجافان ىزالن، كزحىامهن قليل، 
فلما رأل أبو معبد اللنب عجب، كقاؿ: من أين لك ىذا يا أـ معبد كالشاة عازب حياؿ 

 كال حلوب ُب البيت؟
 قالت: ال كاهلل، إالٌ أنو مرَّ بنا رجل مبارؾ من حالو كذا ككذا.

 صفيو ٕب يا أـ معبد. قاؿ:
قالت: رأيت رجبلن ظاىر الوضاءة، أبلج الوجو، حسن ا٣بلق، ٓب يىًعٍبو ٫بلو، كٓب يػيٍزًر بو 
صيٍقلو، كىًسٍيم قىًسٍيم، ُب عينيو دعج، كُب أشفاره كىطف، كُب صهوتو صهل، كُب عنقو 

بله البهاء، سطع، كُب ٢بيتو كثاثة، أزج، أقرف، إف صمت فعليو الوقار، كإف تكلم ٠باه كع
أٝبل الناس كأّٔاىم من بعيد، أجبلىم كأحسنهم من قريب، حلو ا٤بنًطق، فصل ال نزر كال 



ىذر، كأف منطقو خرزات نظم ينحدرف، ربعة، ال ييٍشنىأ من طوؿ، كالتقحمو عْب من 
قصر، غصن بْب غصنْب، كىو أنضر الثبلثة منظران، كأحسنهم قدران، لو رفقاء ٰبفوف بو، إف 

 وا لقولو، كإف أمر تبادركا إٔب أمره، ٧بفود ٧بشود، العابس كالمعتد.قاؿ أنصت
قاؿ أبو معبد: فهو كاهلل صاحب قريش الذم ذكر لنا من أمره ماذكر، كلقد ٮبمت أف 

 أصحبو كألفعلن إف كجدت إٔب ذلك سبيبلن.

 ]٠باعو صوت خفي ٗبكة[
 كأصبح صوت ٗبكة عاليان، يسمعوف الصوت كال يركف من صاحبو:

 ل اهلل رٌب الناس خّب جزائًو .... رفيقٍْب قاالى خٍيمٍب أـ معبدً جز 
 ٮبا نزالىا با٥بدل فاىتدت بًو .... كقد فازى من أمسى رفيق ٧بمدً 
 فيا آؿ قصي ما زكل اهلل عنكم .... بو من فعاؿو ال ٯبارل كسؤددً 

 ليهن بِب كعب مكاف فتاهتم .... كمقعدىا للمؤمنْب ٗبرصدً 
 ٍأهنا كإنائها .... فإنكم إف تسألوا الشاةى تشهدسىلوا أختكم عن ش

 دعاىا بشاةو حائل فتحلبت .... عليو صرٰبان ضٌرة الشاة مزبد
 فغادرىا رٍىنان لديها كىحالب .... ترددىا ُب مصدرو ٍب مٍوردً 

 ]ما قالو حساف بن ثابت بعد ٠باعو للصوت[
 فلما ٠بع ذلك حساف بن ثابت شبَّب ٯباكب ا٥باتف يقوؿ:

 خاب قوـه زاؿ عنهم نبيهم .... كقدس من يعزل إليو كيغتدم لقد
 ترحَّل عن قوـو فضلت عقو٥بيم .... كحىل على قوـو بنور ٦بددً 

 ىداىم بو بعد الضبللة رٌّٔم .... كأرشدىم من يتبع ا٢بق يرشدً 
 كىل يستوم ضيبلؿ قـو تسفهوا .... عمايتهم ىادية كل مهتدم

 . فكاف ىدل حلت عليهم بأسعدً كقد نزلت منو على أىل يثرب ...
 نيب يرل ماال يرل الناس كلهم .... كيتلو كتاب اهلل ُب كل مسجد



 كإف قاؿ ُب يـو مقالة غائب .... فتصديقها ُب اليـو أكُب ضحى غدً 
 ليهن بِب كعب مقاـ فتاهتم .... كمقعدىا للمؤمنْب ٗبرصدً 

 ]ذكر بعض أحواؿ مشيبو صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
خربنا علي بن أٞبد السبيعي بإسناده عن أيب حياف التميمي، عن أبيو، عن علي [ أ45]

عليو السبلـ قاؿ: رأيت الشيب ُب عارضىي رسوؿ اللهفقلت: فداؾ أيب كأمي عاجلك 
 الشيب.

قاؿ: فرأيت النيب كقد انتقع لونو، كقاؿ: ))إف أكؿ من أحزنو الشيب أيب إبراىيم عليو 
ُب عارضيو، فأكحى اهلل إليو: يا إبراىيم ىذا سرباؿ الوقار كعزٌب السبلـ ٤با نظر إٔب الشيب 

كجبلٕب مىا ألبستو عبدان من عبيدم يشهد أف ال إلو إالٌ اهلل إال أنصب لو ميزانان كأنشر لو 
 ديوانان((، فكاف رسوؿ اهلل يقوؿ: ))ياذا الشيب أما آف تستحيي من رب يستحيي منك((.

ي بإسناده عن ثابت قاؿ: قيل ألنس: ىل كاف شابى النيب [ أخربنا أبو أٞبد األ٭باط46]
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم ؟

 قاؿ: مىا كاف ُب رأسو إالٌ سبع عشرة أك ٜبا٘ب عشرة.
 كبإسناده قاؿ: قيل ألنس: خضب رسوؿ اهلل؟

 قاؿ:ٓب يبلغ ذاؾ إ٭با كاف شيء ُب صدغيو.
قاؿ: كاف رسوؿ اهلل « رمثةأخربنا عبد الرٞبن بن أيب حاًب بإسناده عن أيب [ »47]

 أك قاؿ كتفيو، شك أبو سفياف. -ٱبضب با٢بناء كالكتم، ككاف شعره يضرب منكبيو 

 ]من أ٠باء النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
[ أخربنا أبو أٞبد األ٭باطي بإسناده عن ٧بمد بن جبّب بن مطعم عن أبيو قاؿ: ٠بعت 48]

كأنا ٧بمد، كأنا ا٤باحي الذم ٲبحو اهلل يب الكفر،  رسوؿ اهلل يقوؿ: ))ٕب أ٠باء: أنا أٞبد،
 كأنا ا٢باشر ٰبشر اهلل الناس على قدمي، كأنا العاقب((.

 قاؿ معمر: قلت للزىرم: ماالعاقب؟



 قاؿ: الذم ليس بعده نيب.
[ أخربنا أبو أٞبد بإسناده عن زر، عن حذيفة، قاؿ: ٠بعت النيب صلى اهلل عليو كآلو 49]

من سكك ا٤بدينة: ))أنا أٞبد، كأنا ٧بمد كأنا ا٢باشر كا٤بقفي، كنيب كسلم يقوؿ ُب سكة 
 الرٞبة((.

[ أخربنا عبد اهلل السعدم ]قاؿ: حدثنا ا٢بسْب بن علي أبو نعيم القاضي، قاؿ: 50]
حدثنا علي بن عبدة، قاؿ: حدثنا[ سفياف بن عيينة قاؿ: قيل لعبد ا٤بطلب: ٠بيت ابن 

 كال أ٠باء آبائك. ابنك ٧بمدان كليس ىو من أ٠بائك
 قاؿ: أردت أف ٰبمده أىل السماء كٰبمده أىل األرض.

 ٍب أطرؽ سفياف ساعة ٍب رفع رأسو فقاؿ:
 كشق لو من ا٠بو ليجلو .... فذك العرش ٧بمود كىذا ٧بمد

 ]من مآثر آبائو كأجداده صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
بن علي بن ىاشم األسدم، [ أخربنا علي بن ا٢بسْب ا٥بمدا٘ب ]قاؿ: حدثنا ا٢بسن 51]

قاؿ: حدثنا أٞبد بن راشد، عن سعيد بن خيثم عن أخيو معمر[ قاؿ: قاؿ ٕب زيد بن 
علي عليو السبلـ: يامعمر، كنت أمارم ىشاـ بن عبد ا٤بلك كأكابره الكبلـ، فدخلت 

يومان فذكر بِب أمية، فقاؿ: ىم أشد قريش أركانان، كأرفع قريش مكانان، كأعظم « عليو»
 سلطانان، كأكثر قريش أعوانان، كانوا رؤكس قريش ُب جاىليتها كملوكهم ُب إسبلمها. قريش

فقلت: على من تفتخر؟ على ىاشم أكؿ من أطعم الطعاـ، كضرب ا٥باـ، كخضعت لو 
قريش بإرغاـ، أـ على عبد ا٤بطلب سيد مضر ٝبيعان، كإف قلت معد كلها صدقت، كاف إذا 

كإذا تكلم سكتوا، ككاف يطعم الوحش ُب رؤكس ا١بباؿ، ركب مشوا، ك إذا انتعل احتفوا، 
، كساقي ا٢بجيج، كربيع العمرتْب، أـ على  كالطّب كالسباع كاإلنس ُب السهل، كحافر زمـز
بنيو أشرؼ رجاؿ ّٔا؛ أـ على سيد كلد آدـ رسوؿ اهلل ٞبلوي اهلل على الرباؽ كجعل ا١بنة 

تأخر عنو دخل النار؛ أـ على أمّب ا٤بؤمنْب بيمنو كالنار بشمالو، فمن تبعو دخل ا١بنة كمن 



كسيد الوصيْب علي بن أيب طالب أخي رسوؿ اهلل كابن عمو كمفرج الكرب عنو، أكؿ من 
قاؿ:ال إلو إالٌ اهلل بعد رسوؿ اهلل ٓب يبارزه فارس قط إالٌ قتلو، كقاؿ فيو رسوؿ اهلل مآب يقلو 

 ُب أحد من أصحابو كال ألحد من أىل بيتو.
 ٞبر كجو ىشاـ كّٔت.قاؿ: فا

قاؿ: قاؿ رجل « بن خثيم»[ أخربنا يعقوب بن إسحاؽ ا٢بارثي بإسناده عن معمر 52]
 من قريش أليب جعفر: ٗباذا تفتخركف علينا؟

قاؿ: نفتخر عليكم برسوؿ اهلل فإنو أبونا، ككنا نفتخر عليكم قبل اإلسبلـ بأبينا عبد 
الوحش ُب رؤكس ا١بباؿ، فهاتوا مثل أبينا ُب ا٤بطلب، ا٤بطعم الناس ُب السهل، كا٤بطعم 

ا١باىلية كمثل أبينا رسوؿ اهلل ُب اإلسبلـ، فأما أبونا عبد ا٤بطلب فكنتم شبهان لو بالعبيد، 
ٰبل من شاء منكم كيرذؿ من شاء، كٰبل ما شاء فيكم، كٰبـر ما شاء فيكم، يعتق من 

سلم فبعثو اهلل إٔب ٝبيع خلقو ٍب شاء كيستعبد من شاء، كأما أبونا صلى اهلل عليو كآلو ك 
 أيده ٗببلئكتو، كمن أراد من عباده.

[ أخربنا ٧بمد بن جعفر القردا٘ب بإسناده، عن جعفر بن ٧بمد عليو السبلـ قاؿ: قاؿ 53]
رسوؿ اهلل: ))يبعث عبد ا٤بطلب يـو القيامة أمة كحده، قاؿ: ككاف ال يستقسم باألزالـ، 

 على دين إبراىيم عليو السبلـ((.كال يعبد األصناـ، كيقوؿ: أنا 
كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))إف عبد ا٤بطلب سن ٟبسان من السنن أجراىا اهلل 

عٌزكجل ُب اإلسبلـ:حـر نساء اآلباء على األبناء، فأنزؿ اهلل عزَّ كجل قرآنا ?كىالى تىنًكحيوا مىا 
ية ُب القتل مائة من اإلبل فجرت ُب [، كسن الد22نىكىحى آبىاؤيكيٍم ًمنى النّْسىاًء?]النساء:

اإلسبلـ، ككاف يطوؼ بالبيت سبعة أشواط ٍب يقف على باب الكعبة كٰبمد اهلل عزكجل 
كيثِب عليو، ككانت قريش تطوؼ كما شاءت قل أـ كثر فسن عبد ا٤بطلب سبعة فجرل 
٤با ذلك ُب اإلسبلـ، ككجد كنزان فأخرج منو ا٣بمس كتصدؽ بو فجرل ذلك ُب اإلسبلـ، ك 



حفر زمـز ٠باىا سقاية ا٢باج فأنزؿ اهلل ُب ذلك ?أىجىعىٍلتيٍم ًسقىايىةى ا٢بٍىاجّْ كىًعمىارىةى اٍلمىٍسًجًد 
...?اآلية]التوبة:  [.19ا٢بٍىرىاـً

 ]خرب ُب كوف آباء النيب كأجداده على ملة إبراىيم عليهم السبلـ[
ؿ علي عليو السبلـ: ما [ أخربنا ٧بمد بن جعفر بإسناده عن جعفر بن ٧بمد قاؿ: قا54]

 عبد أيب كال جدم عبد ا٤بطلب كال ىاشم كال عبد مناؼ صنمان قط.
 قيل: كمىا كانوا يعبدكف؟

 قاؿ: كانوا يصلوف إٔب البيت على دين إبراىيم ا٣بليل متمسكْب بو.

 ]أكالن:مآثر عبد ا٤بطلب[
اؿ: حدثنا [ ]أخربنا ا٢بسن بن علي ا١بوسقي قاؿ: حدثِب أبو ٧بمد األنصارم، ق55]

عمارة بن زيد، قاؿ: حدثِب إبراىيم بن سعد الزىرم، عن ٧بمد بن إسحاؽ كيزيد بن 
ركماف كٰبٓب بن عركة كغّبىم[ أف عبد ا٤بطلب ا٠بو شيبة بن ىاشم بن عبد مناؼ، فغلب 

عليو عبد ا٤بطلب؛ ألف عمو ا٤بطلب أخا ىاشم كنوفل كعبد مشس خرج من مكة يريد 
من عند أمو سلمى بنت زيد بن عمرك النجارية ليقـو بعده مقامو  يثرب لنقل بن أخيو شيبة

ُب الرئاسة كالرفادة، فلما دخل ا٤بدينة نظر إٔب غلماف يتناضلوف كشيبة فيهم كأف كجهو 
 القمر ليلة البدر، ك إذا رمى فأصاب ضحك كقاؿ: أنا ابن ىاشم حقان.

ره كقبل بْب عينيو، كقاؿ: فلما نظر إليو عمو ا٤بطلب أناخ راحلتو كنزؿ فضمو إٔب صد
 تعرفِب؟

 قاؿ: ال.
قاؿ: أنا عمك ا٤بطلب بن عبد مناؼ، كإنو كاف من أمر أبيك ما كاف فمضى لسبيلو، كإف 

قريشان أقامتِب مقامو، فسر معي إٔب مكة فإف حدث يب حدث ا٤بوت قمت ُب قريش 
 مقامي، ألجل ىذا النور الذم بْب عينك، يعِب نور رسوؿ اهلل.

 عم إ٘ب غّب مفارؽ أمي إالٌ بإذهنا.قاؿ: يا 



فسار ا٤بطلب بن عبد مناؼ إٔب سلمى، فحياىا كحيتو، كقاؿ: يا سلمى ا٠بعي كبلمي، 
ا٤بوت غاد كرائح، قد مات أخي ىاشم كأنا الحق بو ال شك، كىذا ابن أخي قد دب 

كدرج كبلغ، غّب أنو غريب، كقد علمت أنا أىل بيت شرؼ كحسب كسادات كلد إ٠باعيل 
 لو أذنت لو لينطلق معي إٔب مكة فيقـو مقامي بعدم؟ف

 قالت: كلدم كقرة عيِب أتسىٌلى بو بعد أبيو ىاشم ال أفارقو إالٌ أف ٰبب.
 فقاؿ شيبة: فأنا أحب ذلك.

فأذنت لو كبكت عليو بكاءن شديدان، فخرج شيبة على ناقة كا٤بطلب على أخرل، فلما 
 لوف: ىذا عبد ابتاعو ا٤بطلب من يثرب.دخل مكة كنظرت قريش إٔب ا٤بطلب جعلوا يقو 

فقاؿ ا٤بطلب: كٰبكم ىذا ابن أخي شيبة بن ىاشم، فسمي شيبة: عبد ا٤بطلب من ذلك 
 «.اليـو»

 كفيو يقوؿ بِب شيبة:
 بِب شيبة ا٢بمد الذين كجوىهم .... تضيء دجى الظلماء كالقمر البدر

 ]ثانيان: مآثر ىاشم بن عبد مناؼ[
فا٠بو عمرك، كىو أكؿ من أطعم الطعاـ كىشم الثريد، ككانت كأما ىاشم بن عبد مناؼ 

مائدتو منصوبة ال ترفع لكل كارد كصادر، ككاف يكسو كٰبمل من طرقو كينصر ا٤بظلـو 
 كيؤكم ا٣بائف كلذلك قيل:

 يا أيها الضيف احملوؿ رحلو .... ىبل حللت بآؿ عبد مناؼ
 راؼىبلتك أمك لو حللت بدارىم .... منعوؾ من جوع كمن إق
 كانت قريش بيضة فتفلقت .... فا٤بخ خالصها لعبد مناؼ

 عمرك العبل ىشم الثريد لقومو .... كرجاؿ مكة مسنتوف عجاؼ
 الرائشوف كليس يوجد رائش .... كالقائلوف ىلم لؤلضياؼ



 كا٣بالطوف غنيهم بفقّبىم .... حٌب يعود فقّبىم كالكاُب
 رحلة األصياؼنسبت إليو الرحلتاف كبلٮبا .... سفر الشتاء ك 

 ]ثالثان: مآثر عبد مناؼ[
 كأما عبد مناؼ فا٠بو مغّبة كفيو قيل:

 إف ا٤بغّبات كأبناءىم .... من خّب أحياء كأموات
 أخلصهم عبد مناؼ فهم .... من لـو مىٍن الـ ٗبنجاب

 ]رابعان: مآثر قصي[
و فاطمة كأما قصي فا٠بو زيد، ك٠بي قصيان لتقصيو عن قومو ٗبكة إٔب أرض قضاعة مع أم

بنت سعد بن سيل؛ كقيل: لتقصيو عٌما يشينو من البخل كا١بنب إٔب النجدة كمكاـر 
األخبلؽ كىو الذم ٝبع بِب أبيو كاسَبجع مكة كا٤بلك من خزاعة كغلبهم فكاف يقاؿ لو 

 لذلك: آّمع.
 قاؿ حذافة بن غاٖب العدكم:

 لى ًمن ًفهرً أبوكم قصي كاف يدعى ٦بيىمّْعان .... بو ٝبىىعى اهلل القبائً 
 نزلنا ّٔا كالناس فيها قبائل .... كليس ّٔا إالٌ كهوؿ بِب عمرك

 خليل الذم عادل كنانة كلها .... كرابط بيت اهلل ُب العسركاليسر
 كأنتم بنو زيد كزيد أبوكم .... بو زًيدىت البطحاء فخران على فخر

 يعِب بِب عمرك بن خزاعة.

 ]خامسان: مآثر فهر كالنضر[
 فهو الذم تفرقت منو قبائل قريش. كأما فهر

كالنضر، ا٠بو قيس، كىو قريش، كقيل ذلك لتقارشو بالرماح، أم كقوع بعضها على بعض 
 فقاؿ القطامي:



 قوارش بالرماح كأفَّ فيها .... شواطن ينتزعن ّٔا انتزاعان 
 كقاؿ آخر:

 ك٤با دنا الرايات كاقَبش القنا .... كطارت مع القـو القلوب الركاجف
ل: قريش لعزتو كغلبتو سائر الناس ٠بي بدابة عظيمة ُب البحر تبتلع ٝبيع الدكاب يقاؿ كقي

 ٥با قريش كأنشد:
 كقريش ىي الٍب تسكن البحر .... ّٔا ٠بيت قريش قريشا

 تأكل الغث كالسمْب كال .... تبقي فيها لذم ا١بناحْب ريشا
 ىكذا ُب الكتاب حي قريش .... يأكلوف الببلد أكبلن كريشا

 ٥بم آخر الزماف نيب .... يكثر العد منهم كا١بيوشاك 
 كقيل: من التقريش أم التحريش، قاؿ ا٢بارث بن حلزة:
 أيها الناطق ا٤بقرش عنا .... عند عمرك كىل لذاؾ بقاء

 ]أعماـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
 قد قدمنا أ٠باء أكالد عبد ا٤بطلب العشرة، كعماتو الست.

 ن عبد ا٤بطلب[( ا٢بارث ب1])
فأما ا٢بارث بن عبد ا٤بطلب كىو أكرب ىم، فإف عبد ا٤بطلب ٤با رأل ملك ا٢ببشة ذىب 

 بو معو، فدعاه ا٤بلك إٔب منادمتو فقاؿ عبد ا٤بطلب: ال أشرب شيئان يشرب عقلي.
 فهو أكؿ من حـر ا٣بمر ُب ا١باىلية على نفسو.

 قاؿ لو ا٤بلك: فا٢بارث.
 فقاؿ: ىو رجل أملك بنفسو.

فدعاه ا٤بلك فأجابو؛ ككانت لو كفرة حسنة، فرأتو امرأة ا٤بلك فعلقت بو، كراسلتو فأجأّا 
 يقوؿ:

 ال تطمعي فيما لدم فإنِب .... كىرـه منادمٍب عفيف مئزرم



 أسعى ألدرؾ ٦بد قـو سادة .... عمركا قطْب البيت عند ا٤بشعر
 مفاقِب حياءؾ كاعلمي أ٘ب امرؤ .... آىب بنفسي أف يغّب معشر 
 أك أف أزٌف ٔبارٌب أككنٍب .... أك أف يقاؿ صبا بعرس ا٢بمّبم

قاؿ: ٍب إف ا٤بلك زكد عبد ا٤بطلب كعكان كجراب ك٠بة، فلما كرد منزلو خضبتو ابنتو أيميمة، 
 فلما نظر إٔب سواده أعجب بو فهو حيث يقوؿ:

 فلو داـ ٕب ىذا ا٣بضاب ٞبدتو .... ككاف بديبلن من شباب قد انصـر
 و كا٢بياة لذيذة .... كال بد من موت أيمامة أك ىـرٛبليت من

 ( ا٢بمزة بن عبد ا٤بطلب[2])
كأما ٞبزة بن عبد ا٤بطلب فهو أسد اهلل كأسد رسوؿ اهلل الذم أيد اهلل بو اإلسبلـ، كقتل 

يـو أحد، قتلو كحشي بن حرب بن كحشي، ككاف ٩بلوكان حبشيان ١ببّب بن مطعم، فوعدتو 
 امرأة أيب سفياف على قتلو، ككاف ٞبزة أخا رسوؿ اللهمن الرضاع.كمنتو ىند بنت عتبة 

[ ]أخربنا علي بن يزيد بن ٨بلد، قاؿ: حدثنا أبو زرعة الرازم، قاؿ: حدثنا ابن بكّب، 56]
قاؿ: حدثنا مالك عن جعفر بن ٧بمد عن أبيو عن علي عليو السبلـ[ قاؿ: قلت: يارسوؿ 

 دعنا؟اهلل مإب أراؾ تتوؽ إٔب نساء قريش كت
 قاؿ: ))أعندؾ شيء((؟

 قلت: نعم، ابنة ٞبزة.
 قاؿ: ))ىي ابنة أخي من الرضاعة((.

[ كأخربنا أٞبد بن سعيد الثقفي بإسناده عن بعض ا٤بشائخ أنو ٠بع رجبلن من األنصار 57]
قاؿ:جاء جدم بأيب إٔب النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: يارسوؿ اهلل ىذا كلدم 

 أحب األ٠باء إٌٕب ٞبزة((.فسمو قاؿ: ))٠بو ب

عمو عن « عن»[ أخربنا أٞبد بن خالد الفارسي بإسناده عن عبد الرٞبن بن عائش 58]
 رسوؿ اهلل قاؿ: ))خّب إخوٌب علي، كخّب أعمامي ٞبزة((.



[ أخربنا ٧بمد بن أيب عمار بإسناده عن صاّب بن حياف عن بريدة بن بريدة عن أبيو 59]
ًئنَّةي، اٍرًجًعي ًإٔبى رىبًّْك رىاًضيىةن مىٍرًضيَّةن?]الفجر:ُب قولو تعأب: ?يىاأىيػَّتػي  ا النػٍَّفسي اٍلميٍطمى ، 27هى

28.] 
 قاؿ: ىو ٞبزة بن عبد ا٤بطلب عليو السبلـ.

[ كحدثنا إبراىيم بإسناده عن أيب قتيبة عن شعبة قاؿ: ٠بعت السدم ]يقوؿ[ كانوا 60]
ا  ٍن يقولوف ٝبيعان ?أىفىمىٍن كىعىٍدنىاهي كىٍعدن حىسىننا فػىهيوى الًقيًو?، قاؿ ىو ٞبزة بن عبد ا٤بطلب ?كىمى

نٍػيىا ٍبيَّ ىيوى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًمنى اٍلميٍحضىرًينى?]القصص: أبوجهل »[ قاؿ: 61مىتػٍَّعنىاهي مىتىاعى ا٢بٍىيىاًة الدُّ
 «.بن ىشاـ

ثنا علي بن [ ]أخربنا أبو أٞبد األ٭باطي، قاؿ: أخربنا ىاركف بن ا٤ببارؾ، قاؿ: حد61]
مهراف عن سلمة عن ٧بمد بن إسحاؽ عن رجالو[ أف أكؿ من آمن برسوؿ اهلل خدٯبة 

بنت خويلد، ٍب علي بن أيب طالب عليو السبلـ فكاف أكؿ ذكر آمن بو كصلى معو 
 كصدؽ ٗبا جاء بو من عند اهلل، ٍب أسلم زيد بن حارثة.

 ]سبب إسبلـ ٞبزة[
كصدع بو حٌب ذكر آ٥بتهم كعأّا، مرَّ أبو جهل بن فلما نادل رسوؿ اهلل قومو باإلسبلـ 

ىشاـ برسوؿ اهلل كىو جالس عند الصفا فآذاه كشتمو، فلم يكلمو صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم كموالة لعبد هلل بن جدعاف ُب مسكن ٥با فوؽ الصفا تسمع ذلك، ٍب انصرؼ عنو، 

 فعمد إٔب نادم قريش عند الكعبة فجلس معهم.
ن عبد ا٤بطلب أف أقبل ميتػىوىشّْحان قوسو راجعان من قنصو لو، ككاف صاحب فلم يلبث ٞبزة ب

قنص يرميو كٱبرج لو، ككاف إذا رجع من قنصو ٓب يصل إٔب أىلو حٌب يطوؼ بالبيت، ك إذا 
فعل ذلك ٓب ٲبر على نادم من قريش االٌ كقف كسٌلم كٙبدث معهم، ككاف أعز قريش 

ٍوالة،
ى
كقد قاـ رسوؿ اهلل كرجع إٔب بيتو، قالت لو: يا أبا  كأشدىا شكيمة، فلما مرَّ با٤ب

عمارة، لو رأيت مالقي ابن أخيك ٧بمد آنفان قبيل أف تأٌب من أيب ا٢بكم بن ىشاـ، كجده 



ىاىنا جالسان فسٌبو كآذاه، ٍب انصرؼ عنو كٓب يكلمو ٧بمد، فاحتمل الغضب، كخرج سريعان 
،  ال يقف على أحد كما كاف يصنع، فلما دخل ا٤بسجد نظر إٔب أيب جهل جالسان ُب القـو

فأقبل ٫بوه حٌب إذا كقف على رأسو رفع القوس فضربو ّٔا ضربة فشجو شجة منكرة، كقاـ 
رجاؿ بِب ٨بزـك إٔب ٞبزة لينصركا أبا جهل فقاؿ أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإ٘ب كاهلل لقد 

إٔب النيب صلى اهلل عليو سببت ابن أخيو، فأدار القوس على رؤكسهم استخفافان ّٔم، ٍب أتى 
 كآلو كسلم فقرع بابو، فناداه النيب: من ىذا؟

 قاؿ: أنا عمك ٞبزة.

فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))ياعم ماتريد ٩بن ال عم لو، ما تريد ٩بن ال أـ لو، ما 
 تريد ٩بن ال أب لو، ماتريد ٩بن ال ناصر لو من قومو((.

 ي فما أتيتك حٌب انتصرت لك ٩بن ظلمك.فدمعت عينا ٞبزة كقاؿ: افتح يابن أخ
فخرج إليو النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم كقاؿ: ))يا عم إنو لن يقبل منك ذلك إال أف 

 تقوؿ: ال إلو اال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل((.
 قاؿ: فاتل علٌي شيئان ٩با أكحي إليك.

 فتبل النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم عليو آيات من سورة )ا٤بلك(.
 اؿ ٞبزة: يابن أخي ىذا كبلـ ال يشبو كبلـ ا٤بخلوقْب، ٍب قاؿ زد٘ب.ق

ٍنًب كىقىاًبًل التػٍَّوًب شىًديًد  فتبل عليو: ?حم، تىنزًيلي اٍلًكتىاًب ًمنى اهلل اٍلعىزًيًز اٍلعىًليًم، غىاًفًر الذَّ
 [.3، 2، 1اٍلًعقىاًب?]غافر:

اهلل كحده ال شريك لو كأنك  فقاؿ ٞبزة: حسبك يابن أخي، فأنا أشهد أف ال إلو إالٌ 
 ٧بمدان عبده كرسولو، كًب عليو السبلـ على إسبلمو.

 ( أبو طالب[3])
[ أخربنا ]قاؿ: حدثِب أبو ٧بمد 62كأما أبو طالب فإف ا٢بسن بن علي ا١بوسقي ]

األنصارم، قاؿ: حدثِب عمارة بن زيد، قاؿ: حدثِب إبراىيم بن سعد الزىرم عن ٧بمد بن 



ركماف كصاّب بن كيساف كٰبٓب بن عركة كغّبىم[ أف أبا طالب حدب إسحاؽ كيزيد بن 
 على رسوؿ اهلل مظهران ألمره.

قاؿ ابن إسحاؽ: كحدثِب غّب كاحد أف رجاؿ قريش مشوا إٔب أيب طالب فقالوا: إف ابن 
 أخيك قد سب آ٥بتنا كعاب ديننا، كظلل آباءنا فإما أف تكفو عنا كإما أف ٚبلي بيننا كبينو.

وؿ اهلل صٌلى اهلل عىلىٍيًو كآلو كسىٌلم أليب طالب: ))كاهلل ياعم لو كضعوا الشمس ُب فقاؿ رس
ٲبيِب كالقمر ُب يسارم على أف أترؾ ىذا األمر ماتركتو حٌب يظهره اهلل أك أىلك فيو(( ٍب 

 استعرب باكيان ككٌٔب، فناداه أبوطالب فأقبل عليو.
  أٍسًلميك لشيء أبدان.فقاؿ: اذىب يابن أخي فقل ما أحببت، فو اهلل ال

كٝبع بِب ىاشم كدعاىم إٔب ماىو عليو من منع رسوؿ اهلل فأجابوه، إالٌ ما كاف من أيب 
 ٥بب عدك اهلل، كُب ذلك يقوؿ أبو طالب:

 منعنا الرسوؿ رسوؿ ا٤بليك .... ببيض تضيء كلمع الربكؽ
 أذب كأٞبي رسوؿ ا٤بليك .... ٞباية حاـ عليو شفيق

 كلو أيضان:
 ىاج الفصاؿ كىاج األفحل الطيوىؿ« .... البطل»ذا األعز ا٤برسلياأيها

 ٤با رأكؾ حباؾ اهلل نافلة .... ًسيػٍؤيكا كقالوا أال بل قائده فشل
 كقاؿ أيضان ُب قصيدة لو ُب رسوؿ اهلل:

 حليمه رشيده عادؿه غّب طائش .... يوإب إ٥بان ليس عنو بغافل
 حقو غّب باطلفأيده رب العباد بنصره .... كأظهر دينان 

[ كأخربنا أٞبد بن على بن عافية بإسناده عن أيب اليماف أف النيب صلى اهلل عليو كآلو 63]
 كسلم خرج ُب جنازة أيب طالب معارضان ٥با كىو يقوؿ: ))كصلتك رحم((.

[ أخربنا ٧بمد بن جعفر القردا٘ب بإسناده عن جعفر بن ٧بمد عليو السبلـ قاؿ: نزؿ 64]
صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: يا ٧بمد إف اهلل عزَّ كجل يقرئك السبلـ جربيل على النيب 

 كيقوؿ: ))إ٘ب حرمت النار على صلب أنزلك كبطن ٞبلك كًحجر كفلك((.



 فقاؿ رسوؿ اهلل: ))يا جربيل بْب ٕب من ىم((.
قاؿ: ))أما الصلب الذم أنزلك فعبد اهلل بن عبد ا٤بطلب، كأما البطن الذم ٞبلك فآمنة 

 كىب، كأما ا٢ًبجر الذم كفلك فعبد مناؼ بن عبد ا٤بطلب، كىو أبو طالب((. بنت
[ كأخربنا القردا٘ب ]بإسناده[ عن أيب جعفر عليو السبلـ قاؿ: ٤با مات أبو طالب أمر 65]

رسوؿ اهلل بغسلو ككفنو ٍب كشف عن كجهو ٍب مسح بيده اليمُب على جبهتو اليمُب ثبلث 
ى جبهتو اليسرل ثبلث مرات، ٍب قاؿ: ))كفلتِب يتيمان مرات، ٍب مسح بيده اليسرل عل

 كربيتِب صغّبان، كنصر تِب كبّبان فجزاؾ اهلل عِب خّبان، اٞبلوه((.
 فحملو ا٤بؤل من قريش كقومو كدفنوه.

 ]قصة ذبح كالد الرسوؿ[
[ ]أخربنا ا٢بسن بن على ا١بوسقي، قاؿ: حدثِب أبو ٧بمد 66كأما أبو رسوؿ اهلل فإنو ]

م، قاؿ: حدثِب عمارة بن زيد، قاؿ: حدثِب إبراىيم بن سعد الزىرم عن ٧بمد بن األنصار 
إسحاؽ كيزيد بن ركماف كصاّب بن كيساف كٰبٓب بن عركة كغّبىم[ أف عبد ا٤بطلب كاف 
قد نذر أنو مٌب ريزؽ عشرة أكالد ذكوران كرآىم بْب يديو رجاالن ٫بر أحدىم للكعبة شكران 

، ك   خصو ّٔا من بْب قومو.لربو إذ أعطاه بئر زمـز
 فدعا بنيو كقاؿ ٥بم: يابِب إ٘ب قد كنت نذرت نذران كقد علمتموه قبل اليـو فما تقولوف؟

 قاؿ أبو طالب: افعل ما تشاء فها ٫بن بْب يديك.
 قاؿ عبد ا٤بطلب: لينطلق كل كاحد منكم إٔب قدحو كليكتب عليو ا٠بو.

 ففعلوا ٍب أتوه بالقداح، فأخذىا كجعل يقوؿ:
 دتو كأنا موؼو عهده .... أياـ حفرم كبيٍب كحدهعاى

 كاهلل ال٫بمد شيئان ٞبده .... إذ كاف موالم ككنت عبده
 نذرت نذران ال أحب رده .... كال أحب أف أعيش بعده

 ٍب دعا بالقداح كاألمْب الذم يضرب ّٔا فدفع القداح إليو، كقاؿ: حرؾ كال تعجل.



، فلم ٰبب أف ٱبرج قدحو فيذٕبو، فلما صارت ككاف أحب كلد عبد ا٤بطلب إليو عبد اهلل
 القداح ُب يد األمْب جعل عبد ا٤بطلب ير٘بز كيقوؿ:

 يارب نج كلدم من ذٕبي .... إ٘ب أخاؼ أف يكوف قدحي
 إف كاف عبد اهلل نذر الذبح .... أرضيت ريب فيو عند ا٤بسح

 ألف ريب غاية للمدح
فأخذ عبد ا٤بطلب بيده كأخذ ٍب ضرب صاحب القدح فخرج القداح على عبد اهلل، 

 الشفرة كجعل ير٘بز كيقوؿ:
 عاىدتو كأنا موؼو نذره .... ىو اهلل ال يقدر شيء قدره

 ىذا بِب قد أريد ٫بره .... كإف يؤخره فيقبل عذره
 كيصرؼ ا٤بوت بو كحذره

ين كانت قريش تذبح عندٮبا  ٍب أتى بو حٌب أضجعو بْب يساؼ كنائلة، الصنمْب اللذى
وثب أبو طالب كىو أخو عبد اهلل من أبيو كأمو فأمسك يد عبد ا٤بطلب عن ذبائحها، ف

 أخيو كأنشأ يقوؿ:

 كبل كرب البيت ذم األنصاب .... كرب ما أنصص من ركاب
 كل قريب الدار أك منتاب .... يزرف بيت اهلل ذا ا٢بجاب
 ماذبح عبد اهلل بالتلعاب .... من بْب رىط عصبة شباب

 .... كبْب ٨بزـك ذكم األحساب أغر بْب البيض من كبلب
 أىل ا١بياد القب كالقباب .... يا شيب إف الذبح ذك عقاب
 إف لنا إف جرت ُب ا٣بطاب .... أخواؿ صدؽ كأسود الغاب

 ال يسلموف الدىر للعذاب
قاؿ: فلما ٠بعت بنو ٨بزـك ذلك القوؿ من أيب طالب قالوا: صدؽ ابن أختنا، ككثبوا إٔب 

ا أبا ا٢بارث، إنا ال نسلم ابن أختنا للذبح فاذبح من شئت من كلدؾ عبد ا٤بطلب كقالوا: ي



 غّبه.
 فقاؿ:إ٘ب قد نذرت نذران كقد خرج القدح عليو كالبد من ذٕبو.

 قالوا: كبل اليكوف ذلك أبدان كفينا ذك ركح، إنا لنفديو ٔبميع أموالنا من طارؼ كتالد.
 كيقوؿ: كأنشأ ا٤بغّبة بن عبد اهلل بن عمرك بن ٨بزـك ير٘بز

 يا عجيب من فعل عبد ا٤بطلب .... كذٕبو ابنان كتمثاؿ الذىب
 كبل كبيت اهلل مستور ا٢بجب .... ماذبح عبد اهلل فينا باللعب

 يا شيب ال تعجل علينا بالعجب .... نفديو باألمواؿ من بعد الغصب
 كدكف ما تبغي حركب تضطرب .... ضرب يزيل ا٥باـ من بعد العصب

 م شطب .... كالربؽ أك كالنار ُب الثوب ا٥بدببكل مصقوؿ رقيق ذ
ٍب كثب السادات من قبائل قريش إٔب عبد ا٤بطلب فقالوا:يا أباا٢بارث، إف ىذا الذم 

عزمت عليو عظيم كإنك إف ذٕبت ابنك ٓب تتهنى العيش من بعده، كلكن ال عليك أنت 
 شيء امتثلتو. على رأس أمرؾ تثبت حٌب نصّب معك إٔب كاىنة بِب سعد، فما أمرتك من

قاؿ عبد ا٤بطلب: لكم ذلك، ٍب خرج معهم ُب ٝباعة من بِب ٨بزـك ٫بو الشاـ إٔب الكاىنة 
 كىو ير٘بز كيقوؿ:

 يارب إ٘ب فاعل ٤با ترد .... إف شئت أ٥بمت الصواب كالرشد
 ياسائق ا٣بّب إٔب كل بلد .... إ٘ب مواليك على رغم معد

 ٙبقق حذرم ُب ذا الولدقد زدت ُب ا٤باؿ كأكثرت العدد .... فبل 
 كاجعل فداه ُب الطريف كالتلد

فلما دخل القـو الشاـ صاركا إٔب الكاىنة فأخربىا عبد ا٤بطلب ٗبا عـز عليو من ذبح كلده، 
. فانصرفوا عنها كعبد ا٤بطلب ير٘بز كيقوؿ:  فقالت الكاىنة: انصرفوا عِب اليـو

 يا خالق األرضْب كالسماء .... كخالق ا٤بركة كالصفاء
 نج بػيِبى اليـو من ببلءو .... ببل سوءو حل ُب القضاء



 إف قريشان كلهم أعدائي .... فامنن علي اليـو بالبقاء
 فلما كاف من الغد عادكا إٔب الكاىنة، فقالت ٥بم:كم دية الرجل عندكم ؟

 قالوا: عشران من اإلبل.
قدموا معو عشران من قالت: فارجعوا إٔب بلدكم كقدموا ىذا الغبلـ الذم عزمتم على ذٕبو ك 

اإلبل، ٍب اضربوا عليو كعلى اإلبل القداح فإف خرج القدح على اإلبل فا٫بركىا، كإف خرج 
على صاحبكم فزيدكا ُب اإلبل عشران عشران حٌب يرضى ربكم، فانصرؼ القـو إٔب مكة 
ن فأقبلوا عليو يقولوف: يا أبا ا٢بارث إف لك ُب أبيك إبراىيم أسوة، كقد علمت ما كاف م

عزمو على ذبح ابنو إ٠باعيل كإنك سيد كلد إ٠باعيل، فقدـ مالك دكف كلدؾ، فلما أصبح 
عبد ا٤بطلب غدا بابنو عبد اهلل إٔب ا٤بذبح كقرب معو عشران من اإلبل ، ٍب دعا بأمْب القداح 

 فجعل البنو قدحان، ٍب قاؿ: اضرب كال تعجل.
 كجعل عبد ا٤بطلب ير٘بز كيقوؿ:

 العشر .... كرب من يوُب بكل نذراللهم رب العشر بعد 
 إليك ريب قد جعلت أمرم .... قربت عبد اهلل عند النحر

 فنجو بشفعها كالوتر
ٍب قاؿ لصاحب القداح: اضرب، فضرب فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد ا٤بطلب 

 عشران من اإلبل فصارت عشرين، كأنشأ يقوؿ:
 ا١بمع يارب عشرين كرب الشفع .... كجامع الناس ليـو

 أنت كليي ككٕب نفعي .... نج بِب من حذار اللذع
على عبد اهلل، فزاد عبد اهلل ا٤بطلب عشران « القدح»ٍب ضرب صاحب القداح، فخرج 

 أخرل كأنشأ يقوؿ:
 رب الثبلثْب الٍب ٓب تقسم .... كرب ىذا ا٢بجر ا٤بكـر

 ُب ركن نفس بيتك احملـر .... أنت الذم أعطيت بئر زمـز



 ن قريش ريغَّم .... قد صرت يارب كمثل ا٤بغـربرغم قـو م
 بفقد عبد اهلل ذم التكـر .... فامنن علٌي أف يضرج بالدـ

 فأنت ذك ا٤بٌن الكرٙب األكـر
ٍب ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد ا٤بطلب عشران أخرل كأنشأ 

 يقوؿ:
 قلةاللهم رب األربعْب ا٤بكملة .... عديدىا إذ قربت مع

 كٓب تزؿ من قبل ىذا مهملة .... ُب بطن كاد باألراؾ مرسلة
 طوران برككان ٍب طوران ٦بفلة .... إف بِب قد مِب ٗبعضلو

 كالنفس مِب غّب شك معولة .... فنجو بالكعبة ا٤بفضلة
ٍب ضرب صاحب القداح، فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد ا٤بطلب عشران أخرل كأنشأ 

 يقوؿ:
  ٠باف بيدٍَّف .... ربان عظيمان ير٘بى ليحسنٍ يارب ٟبسْب

 أنت إ٥بي كمليكي فامنٍن .... على بِب اليـو يارب ا٤بنٍ 
 كاجعل فداه إببلن ٓب ترسن .... كسخر الذكد الذم ٓب تشطنٍ 

ٍب ضرب صاحب القداح، فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد ا٤بطلب عشران أخرل كأنشأ 
 يقوؿ:

 ر .... رب ا٢بجيج كا٤بقاـ األزىريارب ستْب كرب ا٤بشع
 كالبيت ذم الركن العتيق األكرب .... نج بٌِب من أليم ا٤بنحر

 ك٪بو من ضربة ٓب ٘برب .... كاجعل فداه ُب العديد األكثر
ٍب ضرب صاحب ا لقداح فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد ا٤بطلب عشران أخرل كأنشأ 

 يقوؿ:
 ال تعتق الذكد الٍب قد عطبت يارب سبعْب الٍب قد ٝبعت ....



 نجّْ بٌِب من قداح كتبت .... ك٫بر الذكد الٍب قد قربت
 كاخرج القدح ٥با إذ عقلت .... كقربت لنحرىا فازدٞبت

 حٌب تكوف فدية قد قبلت
ٍب ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد ا٤بطلب عشران أخرل كأنشأ 

 يقوؿ:
 جلها .... قد شحذت شفارنا لقتلهارب الثمانْب الٍب من أ

 نج بٌِب من غليل غلها .... كاجعل فداه سيدم ُب كلها
ٍب ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد ا٤بطلب عشران أخرل كأنشأ 

 يقوؿ:
 يارب تسعْب كرب آّمع .... أنت الذم تدفع كل مدفع

 ؤىاد موجعنجّْ بٌِب من عذاب مفظع .... يبقى جواه ُب ف
ٍب ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد اهلل، فزاد عبد ا٤بطلب عشران أخرل كأنشأ 

 يقوؿ:
 اللهم رب ا٤بائة ا٤بوقوفة .... كرب من ىجهج ُب تنوفة
 يريد ىدم الكعبة ا٤بعركفة .... بالرب كالفضائل ا٤بوصوفة

 نج بِب اليـو من ٨بوفة

بل، فكرب عبد ا٤بطلب ككربت قريش، ٍب ٍب ضرب صاحب القداح فخرج القدح على اإل
 قالوا: يا أبا ا٢بارث، إنو قد انتهى رضاء ربك كقد ٪با ابنك من الذبح.

 فقاؿ: ال كاهلل أك أضرب عليها ثبلثان، ٍب أنشأ يقوؿ:
 اللهم رب الكعبة ا٤ببنية .... كرب من حج من الربية

 إليك يهول صادقان ذا نية .... نجّْ بٌِب كارفع البلية
  ضرب صاحب القداح فخرج القدح على اإلبل، فأنشأ عبد ا٤بطلب يقوؿ:ٍب



 يارب ال تشمت يب األعادم .... كال تسيل دمو ُب الوادم
 إف بِب ٜبرة فؤادم .... فاجعل فداه اليـو من ًتبلدم

 كيما أراه سيد األكالد
 ٍب ضرب صاحب القداح فخرج القدح على اإلبل فأنشأ عبد ا٤بطلب يقوؿ:

 د أعطيتِب سؤإب .... أكثرت بعد قلةو عيإبيارب ق
 ىذا بِب فا٠بعن مقإب .... كاجعل فداه اليـو جل مإب

 كال ترينيو بشر حاؿً 
ٍب ضرب صاحب القداح فخرج القدح على اإلبل، فعلم عبد ا٤بطلب أنو قد انتهى رضاء 

 ربو ُب فداء ابنو فأنشأ يقوؿ:
 اد يبلي الصربى دعوت ريب ٨بفيان كجهران .... كا٢بزف قد ك

 يارب ال تنحر بِب ٫بران .... كفاد با٤باؿ ٘بد ٕب كفرا
 أعطيك من كل سواـو عشران .... أك مائة أدمان كأخرل ٞبرا
 كاهلل من مإب يوُب النذر .... عفوا كٓب يشمت عيونا خزرا
 بالواضح الوجو ا٤بغشي بدران .... فا٢بمد هلل األجل شكرا

 ٍب كفا٘ب ُب األمور أمرا أعطا٘ب البيض بِب زىرا ....
 قد كاف أشجا٘ب كىٌد الظهرا .... فلست كالبيت ا٤بغطى سَبا

 ما دمت حيان أك أزكر القربا

ٍب قربت اإلبل، كىي مائة بعّب من خيار إبل عبد ا٤بطلب، فنيحرت كلها فداءن لعبد اهلل ٍب 
لدية مائة من تركت مواضعها ال يصد عنها أحد، ينتأّا من دب كدرج، فجرت السنة ُب ا

اإلبل إٔب يومنا ىذا، كانصرؼ عبد ا٤بطلب بابنو عبد اهلل فرحان مسركران، كقد فرج اهلل عنو  
 كل ىم، كُب ذلك يقوؿ:

 ا٢بمد للخالق للعباد .... ٤با رأل ًجدم كاجتهادم



 كأنِب موفيو للميعاد .... فرج عِب كربة الفؤاد
 تبلدم كناؿ مِب فدية ا٤بفادم .... فاديت عبد اهلل من

 ٗبائة كهضب األكتاد .... كراج عبد اهلل ُب اإلبراد
 «٪بيتو من كرب شداد»يغيظ أعدائي من ا٢بساد .... 

 إف البنْب فلذ األكباد
ككاف عبد هلل يعرؼ بالذبيح فهو حيث قاؿ رسوؿ اهلل: ))أنا ابن الذبيحْب(( يعِب إ٠باعيل 

 بن إبراىيم كأباه عبد اهلل.
كٝباالن كضياءن ككماالن، ككاف كلما ذىب ليدخل على الصنم األكرب  كازداد عبد اهلل حسنان 

صاح الصنم صياح ا٥بر، كيقوؿ: مالنا كلك أيها ا٤بستودع ظهره نور ٧بمد ا٤بصطفى، فلما 
أتت على عبد اهلل من مولده ثبلثوف سنة، خرج ذات يـو إٔب قنصو كقدـ سبعوف رجبلن من 

هم السيوؼ ا٤بسمومة يريدكف اغتيالو كقتلو، فصرؼ اهلل أحبار يهود يهود الشاـ مىودىعىةى، مع
شرىم عنو، فرجعوا إٔب ببلدىم، فلم يكن يقدـ عليهم قادـ اال سألوه عنو فيداخلهم من 

 أمره غيظ شديد، كال يقدركف لو على حيلة.

 ]أكالد أيب طالب[
 انة.طالب، كىو أكرب بنيو، ٍب عقيل، ٍب جعفر، ٍب علي عليو السبلـ كأـ ىانئ، كٝب

 ( طالب بن أيب طالب[1])
فأما طالب فدرج كال عقب لو، كلو ُب النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم قصائد منها حيث 

 يقوؿ:
 كقد حل ٦بد بِب ىاشم .... مكاف النعائم كالزىرة

 ك٧بض بِب ىاشمو أٞبده .... رسوؿ ا٤بليك على فَبة
 ٔب بدر:كىو الذم يقوؿ حْب استكرىو مشركو قريش على ا٣بركج إ
 يارب أما خرجوا بطالب .... ُب مقنب من تلكم ا٤بقانب



 فاجعلهم ا٤بغلوب غّب الغالب .... كالرجل ا٤بسلوب غّب السالب
 كذاؾ أكٔب بالرشاد الواجب .... عاقبة عند إياب اآليب

 فإ٭با األمور بالعواقب

 ( عقيل بن أيب طالب[2])
 د ا٢بب لو.كأما عقيل فكاف كرٲبان على أيب طالب، ككاف شدي

[ أخربنا بو علي بن عافية بإسناده عن عبد الرٞبن بن 67كلذلك قاؿ رسوؿ اهلل فيما ]
سابط قاؿ: كاف النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ لعقيل: ))إ٘ب أحبك حبْب، حبان لك 

 كحبان ٢بب أيب طالب لك((.

 ( جعفر بن أيب طالب[3])
ىجرتو إٔب ا ٢ببشة كىجرتو إٔب ا٤بدينة، ككاف كأما جعفر عليو السبلـ فهاجر ا٥بجرتْب: 

 يشبو رسوؿ اهلل.
[ أخربنا أٞبد بن سعيد الثقفي بإسناده عن ىانئ بن ىانئ عن علي عليو السبلـ 68]

، فأخذت بيدىا فناكلتها «يا عم، كيا عم»قاؿ:٤با خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة ٞبزة فنادت: 
، فلما قدمنا إٔب ا٤بدينة اختصمنا فيها أنا فاطمة عليها السبلـ كقلت: دكنك ابنة عمك

 كجعفر كزيد، فقلت: أنا أخذهتا، كىي ابنة عمي .
 كقاؿ زيد: ابنة أخي، كقاؿ جعفر: ابنة عمي كخالتها ٙبٍب.

فقاؿ رسوؿ اهلل ١بعفر: ))أشبهت خىٍلًقي كخيليًقي((، كقاؿ لزيد: ))أنت أخونا كموالنا((، 
 فعوىا إٔب خالتها فإف ا٣بالة أـ((.كقاؿ ٕب: ))أنت مِب كأنا منك، اد

 قلت: أال تتزكجها يارسوؿ اهلل.
 قاؿ: ))إهنا ابنة أخي من الرضاعة((.

[ أخربنا ٧بمد بن الفضل بن أيب منصور بإسناده عن أنس بن مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ 69]



اهلل: ))٫بن كلد عبد ا٤بطلب سادة أىل ا١بنة، أنا كعلي ك جعفر كٞبزة كا٢بسن كا٢بسْب 
 «(( .كا٤بهدم»

 ]ا٥بجرة إٔب ا٢ببشة كدكر جعفر بن أيب طالب[
[ أخربنا أبو أٞبد األ٭باطي بإسناده عن ٧بمد بن إسحاؽ، عن رجالو، أنو ٤با أسلم 70]

ٞبزة كعرفت قريش أف رسوؿ اهلل قد عزَّ بو كامتنع، كجعل اإلسبلـ يفشيو ٗبكة غدكا على 
ن ا٤بسلمْب ٰببسوهنم كيعذبوهنم بالضرب من أسلم منهم فوثبت كل قبيلة على من فيها م

كا١بوع كالعطش كالرمضاء إذا اشتد ا٢بر، ككانت بنو ٨بزـك ٚبرج بعمار بن ياسر كأبيو كأمو 
إذا ٞبيت الظهّبة، فيعذبوهنم برىٍمضاء مكة، فيمرّٔم رسوؿ اهلل فيقوؿ: ))صربان آؿ ياسر 

 موعدكم ا١بنة(( .
قتلوىا، فلما رأل رسوؿ اهلل ما يصيب أصحابو من فأٌما أمو فكانت تأىب إالٌ اإلسبلـ ف

كمن عمو أيب طالب، قاؿ ٥بم:  -عز كجل-الببلء كمىا ىو فيو من العافية ٤بكانو من اهلل 
))لو خرجتم إٔب أرض ا٢ببشة فإف ّٔا ملكان ال ييظلم أحد عنده حٌب ٯبعل اهلل لكم فرجان 

كاف عشرة أكؿ من خرج، ٍب خرج ٩با أنتم فيو((، فخرج ا٤بسلموف، ككانت أكؿ ىجرة، ف
جعفر بن أيب طالب عليو السبلـ، كمعو امرأتو أ٠باء بنت عميس ا٣بثعمية، ككلدت لو عبد 

 اهلل بن جعفر بأرض ا٢ببشة، فأحسن النجاشي جوارىم.
فلما رأت قريش ذلك ائتمركا بينهم فبعثوا عبد اهلل بن أيب ربيعة بن ا٤بغّبة، كعمرك بن 

 شى كبطارقتو .العاص ّٔدايا للنجا
 كقاؿ أبو طالب أبياتان للنجاشي ٰبضو للدفع عنهم، فقاؿ:

 أال ليت شعرم كيف ُب النأم جعفر .... كعمرك كأعداء العدك األقارب
 كىل ناؿ أبواب النجاشي جعفر .... كأصحابو أـ عاؽ ذلك شاغب

 تعلم أبيت اللعن إنك ماجد .... كرٙب فبل يشقى لديك آّانب
، كق  اؿ:ُب أبياتو



 تعلم أبيت اللعن أف ٧بمدان .... رسوؿ كموسى كا٤بسيح بن مرٙب
 أتى با٥بدل مثل الذم أتيا بو .... فكله بأمر اهلل يهدم كيعصم
 كأنكم تتلونو ُب كتابكم .... بصدؽ حديث ال حديث الَبجم

 كأنك ما تأتيك منا عصابة .... لفضلك إالٌ أيرًجعوا بالتكـر
 وا .... فإف طريق ا٢بق ليس ٗبظلمفبل ٘بعلوا هلل ندان كأسلم

 ]بْب يدم النجاشي: مناظرة كمكايدة[
 قاؿ: فاستأذف عمرك بن العاص كابن أيب ربيعة على النجاشي كدخبل، فأجلسهما.

فقاؿ عمرك: أيها ا٤بلك إف قومنا كعشائرنا أرسلونا ٰببوف صبلحك كصبلح أمرؾ، كإنو 
كقد هنيناىم، « الخّب فيهم»ن بلدنا سفهاء خرج فينا كذاب يزعم أنو رسوؿ اهلل، فتابعو م

 فبغوا علينا كىربوا كصاركا إليك ليفسدكا ملكك كرعيتك.
 كتكلمت البطارقة، كقالوا: أيها ا٤بلك الرأم أف تردىم إٔب قومهم فهم أعلى ّٔم عينان.

 فغضب النجاشي، كقاؿ:الىان، أٙب اهلل ماىم أكٔب ّٔم منا.
، ال أسلم قومان ٱبتارك٘ب على من سوام، كلكِب باعث كُب نسخة أخرل: الىا اهلل أبدان 

 إليهم كأسائلهم.
 ٍب دعاىم، فلما جاءىم رسولو قالوا:ما ذا نقوؿ إذا ساءلنا؟

فقاؿ جعفر عليو السبلـ: نقوؿ كاهلل ما علمنا من ا٢بق، كمىا أمر بو نبينا من الصدؽ كائنان 
 ذلك ماكاف.

 يها ا٤بلك إهنم قد استكربكا أف يسجدكا لك.فلما جاؤكه ٓب يسجدكا لو. فقاؿ عمرك: أى 
 فقاؿ النجاشي: ما منعكم من ذلك كأف ٙبيو٘ب ٙبية من قصد ؟

 فقاؿ جعفر عليو السبلـ: أيها ا٤بلك إنا ال نسجد إالٌ للذم خلقنا كخلقك.
 قاؿ النجاشي: ما ىذا الدين الذم فارقتم بو قومكم كٓب تتبعونا، فإف قومكم يسَبدكنكم؟

: سل ىذين اللذين قدما، أعبيد ٫بن أـ أحرار، فإف كنا عبيدان فردكنا إٔب فقاؿ جعفر



 موالينا.
 فقاؿ: يا عمرك أعبيده ىم ؟

 قاؿ: بل أكفاء أحرار.
 كقاؿ جعفر: فسلهما ىل سفكنا دمان بغّب حق نسلم إٔب أكليائو ؟

 فقاؿ عمرك: ال، كال قطرة.
 فقاؿ جعفر: فهل أخذنا ماالن بغّبحق.

 : لو كاف عليكم دينان ألدَّيتو عنكم.فقاؿ النجاشي
 ٍب أقبل على عمرك فقاؿ: يا عمرك ما حجتكما؟

 قاال: كنا كىم على دين آبائنا كآبائهم فَبكوه إٔب غّبه.
 فقاؿ النجاشي: إ٭با اختاركا ألنفسهم دينان كما اخَبًب أنتم عبادة األصناـ.

أىل جاىلية جهبلء، نعبد فقاؿ جعفر عليو السبلـ: أتسمع أيها ا٤بلك، كنا كىوالء 
األصناـ، كنأكل ا٤بيتة، كنأٌب الفواحش، كنقطع األرحاـ، كنسيء ا١بوار، كيأكل القوم منا 

الضعيف، ككنا ال نعرؼ معركفان، كالننكر منكران، فبعث اهلل إلينا رسوالن منا نعرؼ نسبو 
من األحجار كصدقو كأمانتو كعفافو، فدعانا إٔب اهلل لنوحده، كنعبده، ك٬بلع مادكنو 

كاألكثاف، كأمرنا بصدؽ ا٢بديث، كأداًء األمانة، كصلة الرحم، كحسًن ا١بوار، كالكف عن 
احملاـر كالدماء كالفواحش كقوًؿ الزكر، كأكل ماؿ اليتيم، كقذؼ احملصنة، كأىمرنا بالصبلة 

منا، كالزكاة كالصياـ، فصدقناه كآمنا بو كاتبعناه على ما جاء بو من اهلل، فعدا علينا قو 
 فخرجنا إليك كاخَبناؾ على غّبؾ كرجونا أف ال نظلم عندؾ.

 فقاؿ النجاشي: ىل معك ٩با نزؿ من عند اهلل شيء تقرؤه؟
 فقرأ عليو صدران من كهيعص.

 فبكى كاهلل النجاشي كأساقفتو حٌب اخضلت ٢باىم كمصاحفهم.
ال أسلمهم  فقاؿ النجاشي: ىذا كالذم جاء بو موسى من مشكاة كاحدة انطلقا، فواهلل



 إليكما أبدان، فلما خرجا من عنده قاؿ عمرك: كاهلل ألستأصلن خضراءىم غدان.
 فلما كاف من الغد غدا عليو فقاؿ:أيها ا٤بلك إهنم يقولوف ُب عيسى بن مرٙب قوالن عظيمان.
فأرسل إليهم كاسأ٥بم، فقاؿ جعفر عليو السبلـ: نقوؿ فيو ما قاؿ فيو نبينا: إنو عبد اهلل 

 ، كركحو ككلمتو ألقاىا إٔب مرٙب العذراء.كرسولو
فضرب النجاشي بيده إٔب األرض كأخذ عودان، كقاؿ: ما عدا عيسى بن مرٙب ما قلت ىذا 

 العود، كرد عمران كأصحابو، كقاؿ: ردكا عليهما ىديتهما، فخرجا من عنده مقبوحْب.

 ( علي بن أيب طالب عليو السبلـ[4])
ؿ هلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ضٌمو إليو ُب صغره، فلم كأما علي عليو السبلـ فإف رسو 

يزؿ معو يٍغذيكه كيعلمو، كيودعو حكمة، ٍب أقامو كزيران كخليفة، كإمامان بعده على ٝبيع 
 ا٤بسلمْب، كأمرىم بطاعتو.

 [ كما أخربنا إسحاؽ بن إبراىيم ا١بديدم بإسناده عن أنس بن مالك.71]
كزيرم كخليفٍب ُب أىلي، كخّبة من أترؾ بعدم ليقضي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ))إف أخي ك 

 ديِب كينجز موعدم علي بن أيب طالب((.
[ أخربنا ا٢بسن بن علي بن أيب الربيع القطاف بإسناده عن حذيفة قاؿ:قاؿ رسوؿ اهلل 72]

صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))إف التاركْب لوالية علي بن أيب طالب ىم ا٣بارجوف من ديِب 
 نَّ خبلفكم على األخيار من بعدم((.فبل أعرف

[ أخربنا ا٢بسن بن علي بن أيب الربيع القطاف بإسناده عن حذيفة قاؿ: قاؿ رسوؿ 73]
 اهلل: ))إف لكل نيب كصيان، كإف عليان كصيي ككارثي(( .

[ أخربنا أٞبد بن سعيد بن عثماف الثقفي بإسناده عن عٌمار بن ياسر قاؿ: قاؿ 74]
كآلو كسلم : ))أكصي من آمن يب كصدقِب بوالية علي بن أيب  رسوؿ صلى اهلل عليو

طالب، من تواله فقد توال٘ب، كمن توال٘ب فقد تؤب اهلل، كمن أحبو فقد أحبِب، كمن أحبِب 
 فقد أحب اهلل، كمن أبغضو فقد أبغضِب، كمن أبعضِب فقد أبغض اهلل((.



ـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: [ أخربنا ٧بمد بن ببلؿ بإسناده عن أيب جعفر عليو السبل75]
))من أحب عليان ككااله أحبو اهلل كىداه، كمن أبغض عليان كعاداه أصمو اهلل كأعماه، 
 كجبت رٞبة ريب ٤بن أحب عليان كتواٌله، ككجبت لعنة ريب ٤بن أبغض علياى كعاداه((.

 فقالت عائشة: يارسوؿ اهلل أدع ٕب كأليب.
ن أحب عليان كتواله كجبت لكما رٞبة ريب، كإف  فقاؿ رسوؿ اهلل: ))إف كنًت أنت كأبوؾ ٩ب

 كنتما ٩بن أبغض عليان كعاداه فقد كجبت لكما لعنة ريب((.
 فقالت: أعاذ٘ب اهلل أف أكوف أنا كأيب كذلك.

 فقاؿ رسوؿ اهلل: ))أبوؾ أكؿ من يغصبو حقو، كأنت أكؿ من يقاتلو((.

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل:  [ أخربنا أبو يعقوب ا١بديدم بإسناده عن أسعد بن زرارة76]
 ))أكحى اهلل إٌٕب ُب علٌي ثبلثان: أنو سيد ا٤بسلمْب، كإماـ ا٤بتقْب، كقائد الغر احملجلْب((.

 ( أـ ىانئ ابنة أيب طالب[5])
كأما أـ ىانئ فا٠بها فىاختة، ككانت إحدل ا٤بهاجرات ا٤ببايعات، ككانت عند ىبّبة بن أيب 

 .كىب ا٤بخزكمي ككلدت لو جعدة بن ىبّبة
[ أخربنا عبد الرزاؽ بن ٧بمد بإسناده عن أـ ىانئ بنت أيب طالب، قالت: خطبِب 77]

رسوؿ اهلل فقلت: يا رسوؿ اهلل ما يب عنك رغبة، كمىا أحب أف أتزكج كبىًِبَّ صغار، فقاؿ 
رسوؿ اهلل: ))خّب نساء ركنب اإلبل نساء قريش؛ أٍحناه على طفل صغّب كأرعاه على بعل 

 ُب ذات يده((.

 ( ٝبانة ابنة أيب طالب[6])
 كأما ٝبانة، فكانت ٙبت أيب سفياف بن ا٢بارث بن عبد ا٤بطلب.

 كأـ ىؤالء البنْب كالبنات كلهم فاطمة بنت أسد بن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي.



 ]إخوة رسوؿ اهلل من الرضاعة[
وؿ [ أخربنا ٧بمد بن جعفر القردا٘ب بإسناده عن جعفر بن ٧بمد عليو السبلـ أف رس78]

اهلل كاف لو أربعة إخوة ٗبكة: شريح بن ىانئ، كأبو سلمة بن عبد األسد ا٤بخزكمي، كأبو 
 سفياف بن ا٢بارث بن عبد ا٤بطلب، كٞبزة بن عبد ا٤بطلب أخوه من الرضاعة كعمو.

 ككاف أخوه ُب البادية ضمرة بن حليمة كأبوقرة .

 ]أزكاج النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
 لبلئي بُب ّٔن صلى اهلل عليو كآلو كسلم[]أكالن: زكجاتو ا

[ أخربنا أبو أٞبد األ٭باطي بإسناده عن ٰبٓب بن كثّب أف أكؿ امرأة تزكجها رسوؿ اهلل 79]
خدٯبة، ٍب سودة بنت زمعة، ٍب عائشة بنت أيب بكر نكحها كىي ابنة سبع سنْب، كبُب 

 ّٔا كىي ابنة تسع.
اده عن ٧بمد بن حبيب قاؿ[: ٍب عزبة بنت [ ]أخربنا علي بن ا٢بسْب العباسي بإسن80]

فهؤالء اللواٌب  -صلى اهلل عليو كآلو سلم-كرداف، كىي أـ شريك الٍب كىبت نفسها للنيب 
 تزكجهن ٗبكة.

ٍب حفصة بنت عمر، ٍب زينب بنت جدٲبة، كيقاؿ: خدٲبة بنت ا٢بارث، ٍب أـ سلمة كىي 
زيد بن حارثة، ٍب أـ حبيبة،  ىند بنت أيب أمية، ٍب زينب بنت جحش، ككانت قبل عند

كىي رملة بنت أيب سفياف كيقاؿ ىند، ٍب جويرية كا٠بها برة بنت ا٢بارث بن أيب ضرار من 
 خزاعة، ٍب صفية بنت حييىٍي بن أخطب، ٍب ميمونة بنت ا٢بارث خالة عبد اهلل بن العباس.

 فهؤالء الٌلواٌب دخل ّٔن.
 كجويرية، كأـ حبيبة، كميمونة.كطٌلق منهن عزبة، كأراد طبلؽ سودة، كصفية، 

 ]ثانيان: البلٌب ٓب يدخل ّٔن صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
كالبٌلٌب ٓب يدخل ّٔن من أزكاجو:خولة بنت ا٥بذيل بن ىبّبة ، كسىرىاؼ أخت دحية بن 

خليفة الكليب ماتت قبل ذلك، ككسناء بنت صلت، ماتت كذلك، كرٰبانة بنت مشعوف بن 



ا اإلسبلـ فأبت إالٌ اليهودية فعز٥با ٍب أسلمت، فعرض عيها زيد القرظية، عرض عليه
 التزكيج كضىٍرب ا١بحاب، فقالت:بل تَبكِب ُب ملكك. فلم تزؿ ُب ملكو.

 كأ٠باء بنت النعماف بن األسود بن ا٢بارث الكندم، ككانت من أٝبل نسائو، كأىشىبهن.
عن ٧بمد بن ٰبٓب بن  - ككاف أبوه قاضيان ليحٓب بن ا٢بسْب -[ أخربنا أٞبد بن على 81]

ا٢بسْب عن أبيو أف أ٠باء بنت النعماف كانت عائشة بنت أيب بكر قالت ٥با: إف أردت أف 
 ٙبظي عندرسوؿ اهلل فإذا مد يده إليك فقوٕب: أعوذ باهلل منك.

 ففعلت ما أمرهتا، فصرؼ كجهو عنها، كقاؿ: ))أىًمنى عائذ اهلل ا٢بقي بأىلك((.
 نة بنت أيب أسيد، كٕب عائشة كحفصة مشطها كالقياـ عليها.ككذلك فعل ُب زكجتو جري

فقالت إحداٮبا: إف رسوؿ اهلل يعجبو من ا٤برأة إذا دخلت عليو أف تقوؿ: أعوذ باهلل منك، 
فلما دخل عليها صلى اهلل عليو كآلو كسلم قالت: أعوذ باهلل منك، قالت: فوضع كمو 

رات. ٍب خرج، فأمر أبا أسيد أف على كجهو كاستَب كقاؿ: ))عذت معاذان(( ثبلث م
 يلحقها بقومها كٲبتعها بثويب كتاف، فذكر أهنا ماتت كمدان رٞبها اهلل.

قاؿ ٧بمد بن حبيب: كقتيلة بنت قيس بن معدم كرب بن جبلة الكندم أخت األشعث 
 بن قيس، قيبض رسوؿ اهلل قبل خركجها إليو من اليمن.

 ان فطلقها كٓب يدخل ّٔا.كعمرة بنت يزيد بن عبيد بلغو أف ّٔا بياض
كعالية بنت ظبياف، كليلى بنت ا٣بطيم األكسى، كصفية بنت بسامة العنربية، كضباعة بنت 

 عامر القشّبية .

 ]أـ ا٤بؤمنْب خدٯبة بنت خويلد رضي اهلل عنها كبعض أخبارىا[
فأما خدٯبة عليها السبلـ فكانت من أكرمهن عليو، كتزكجها كىي ابنة أربعْب سنة، كىو 

 يومئذو ابن ٟبس كعشرين سنة، كٓب يتزكج عليها حٌب ماتت.
، فخلف عليها بعده أبو ىالة ىند بن  ككانت أكالن ٙبت عتيق بن عائذ بن عمراف بن ٨بزـك

 -كالد الزبّب كالسائب-النباش بن زرارة التميمي فولدت لو ىندان، كإخوهتا: نوفل كالعواـ 



 ، ككاف ىاشم سيد كلد عبد مناؼ.بنو خويلد، ككاف خويلد سيد بِب عبد العزل
كأعماـ خدٯبة: حويرث كا٤بطلب كا٢بارث كعبد اهلل، بنو أسد بن عبد العزل، كأمهم برة 

بنت عوؼ بن عبيد بن عويج بن عدم، كخالد بن أسد أمو بنت خالد بن طفيل، 
 كخويلد بن أسد أمو ا٢بمّبية، كعمرك بن أسد أمو بنت سعد بن سهم .

أ[سفياف -87ن ٧بمد بن ّٔراـ بإسناده عن عبد اهلل بن عتبة بن أيب ][ أخربنا أٞبد ب82]
قاؿ: ٠بعت أيب يقوؿ: ٤با حفرت زمـز كأدرؾ منها عبد ا٤بطلب ما أدرؾ، كجدت قريش 

ُب أنفسها ٩با أعطي، فلقيو خويلد بن أسد فقاؿ: يابن سلمى لقد سبقت استخرجت ماءن 
أما إنك تشرؾ ُب فضلها، كاهلل ال يساعد٘ب رغدان كنثلت عادية فيدان، فقاؿ: يابن أسد، 

 أحد عليها بربو، كال يقـو معي بإرز، إالٌ بذلت لو خّبان.
 فقاؿ خويلد:

 أقوؿ كمىا قوٕب عليو بسبة .... إليك ابن سلمى أنت حافر زمـز
 حفّبة إبراىيم يـو ابن ىاجر .... كركضًة جربيل على عهد آدـ

 العلم األقدـ غّب خويلد بن أسد. فقاؿ عبد ا٤بطلب: ما كجدت أحدان كرث

 ]حفصة بنت عمر[
 كأما حفصة بنت عمر فطٌلقها رسوؿ اهلل، فركم عن عيمىر أنو راجعها.

[ أخربنا ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب الصٌواؼ بإسناده عن ابن عباس عن عمر أف النيب 83]
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم طلق حفصة ٍب راجعها .

الصواؼ، قاؿ: حدثنا عمار، قاؿ: حدثنا ا٢بمائي، قاؿ  [ ]حدثنا ٧بمد بن علي84]
حدثنا ابن عيينة عن الزىرم، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل، عن ابن عباس[ قاؿ: قلت 

 لعمر:من اللتاف تظاىرتا على النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم من نسائو؟
 قاؿ: عائشة كحفصة.



 ]أكالد النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
ربنا ا٢بسن بن أٞبد بن إدريس األشعرم بإسناده عن جعفر بن ٧بمد عليهما [ كأخ85]

السبلـ قاؿ: كلد لرسوؿ اهلل من خدٯبة: القاسم كالطاىر؛ كىو عبد اهلل، كأـ كلثـو كرقية 
، كتزكج أمّب ا٤بؤمنْب علي فاطمة عليها  كزينب كفاطمة ، فتزكج عثماف بن عفاف أـ كلثـو

 -عثماف-فلما صار إٔب بدر »الربيع من بِب أمية زينب،  السبلـ كتزكج أبو العاص بن
 «.توفيت رقية، كٓب يدخل ّٔا، فتزكج أـ كلثـو

 ككلد إبراىيم من أـ كلد، كا٠بها مارية.
كُب حديث ابن عباس: القاسم كبو كاف يكُب، كعبد اهلل كطاىر، كىو الصحيح، فكاف 

يقاؿ: ىو الطاىر، كلد بعد النبوة، القاسم أكرب كلده ٍب زينب ٍب عبد اهلل كىو الطيب، ك 
 كمات صغّبان، ٍب أـ كلثـو ٍب فاطمة ٍب رقية، ىم ىكذا األكؿ فاألكؿ، كتوُب القاسم ٗبكة.

 ]ذكر مارية القبطية[
كأما مارية فهي ابنة مشعوف القبطية الٍب أىداىا إٔب رسوؿ اهلل مع أختها سّبين كخصي 

يقىوًقسي صاحب اإلسكند
 رية.يقاؿ لو: مأثور ا٤ب

كأىلي األخباًر على أف أـ كلثـو كانت ُب البدء ٙبت عتبة بن أيب ٥بب ، كرقية ٙبت أخيو 
ا أيب  عتيبة فأمرهتما أـ ٝبيل بنت حرب بن أمية كأبو ٥بب بطبلقهما ٤با نزلت ?تػىبٍَّت يىدى

...?]ا٤بسد:  [.٥1بىىبو كىتىبَّ
اء أـ ٝبيل حسدان أف تكوف كقاال: ىجانا ٧بمد، كاشتدت عداكة أيب ٥بب لرسوؿ اهلل بإغر 

 النبوة ُب بِب ىاشم دكف بِب أمية، ٍب خلف على رقية عثماف، ٍب على أـ كلثـو بعد رقية .

 ]كفاة خدٯبة عليها السبلـ كأيب طالب[
[ أخربنا أبو أٞبد األ٭باطي بإسناده عن ابن إسحاؽ عن أصحابو أف خدٯبة كأبا 86]

النيب صٌلى اهلل عىلىٍيًو كآلو كسىٌلم إٔب ا٤بدينة طالب ىلكا ُب عاـ كاحد، كذلك قبل ىجرة 
بثبلث سنْب، فتتابعت على رسوؿ اهلل ا٤بصائب ّٔبلؾ خدٯبة، ككانت ُب أمره كزيرة صدؽ 



 على اإلسبلـ يسكن إليها.
 ك٤با ىلك أبو طالب نالت قريش من رسوؿ اهلل ما ٓب تكن تنالو ُب حياة أيب طالب.

عركة عن أبيو أف سفيهان من سفهاء قريش نثر على  قاؿ ابن إسحاؽ: كحدثِب ىشاـ بن
 رسوؿ اهلل ترابان فدخل بيتو، فقامت إحدل بناتو تغسل عنو الَباب كتبكي.

فقاؿ رسوؿ اهلل: ))يا بنية ال تبكي فإف اهلل مانع أباؾ((، ٍب قاؿ: ))ما نالت قريش مِب 
 شيئان أكرىو حٌب مات أبو طالب((.

 ها السبلـ[]من فضائل الصديقة خدٯبة علي
[ أخربنا ابن ّٔراـ بإسناده عن أيب الدرداء قاؿ: دخل رسوؿ اهلل على خدٯبة بنت 87]

خويلد كىي ُب مرضها الذم توفيت فيو، فقاؿ ٥با: ))بالكره مِب ما أراه منك يا خدٯبة، 
كقد ٯبعل اهلل ُب الكره خّبان كثّبان، أما علمت أف اهلل قد زكجِب معك ُب ا١بنة مرٙب ابنة 

 مراف، ككلثم أخت موسى، كآسية امرأة فرعوف((.ع
 قالت: بالرفاء كالبنْب .

[ أخربنا أٞبد بن سعيد بن عثماف الثقفي بإسناده عن أنس قاؿ: كاف رسوؿ هلل 88]
صلى اهلل عليو كآلو كسلم إذا أىدم إليو ىدية قاؿ: ))اذىبوا ّٔا إٔب بيت فبلنة، فإهنا  

 فبلنة فإهنا كانت ٙبب خدٯبة((. كانت صديقة ٣بدٯبة، اذىبوا ّٔا إٔب
[ ]أخربنا أٞبد بن سعيد الثقفي، قاؿ: حدثنا أبو األزىر، قاؿ: حدثنا موسى بن 89]

إ٠باعيل، عن أباف عن قتادة عن أنس[ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ))حسبك من نساء العا٤بْب 
مد بأربع: مرٙب بنت عمراف، كآسية بنت مزاحم، كخدٯبة بنت خويلد، كفاطمة بنت ٧ب

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم حسبك ٌّٔن من نساء العا٤بْب((.
[ كأخربنا بإسناده عن عبد اهلل بن جعفر عن علي عليو السبلـ قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 90]

 يقوؿ: ))خّبنسائها مرٙب بنت عمراف، كخّبنسائها خدٯبة بنت خويلد((.



 ها من أحداث[]ىجرة النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم إٔب ا٤بدينة كما سبق
 ]أكالن: )خركجو صلى اهلل عليو كآلو كسلم إٔب الطائف[

[ ]أخربنا ا٢بسن بن علي ا١بوسقي، قاؿ: حدثِب أبو ٧بمد األنصارم، قاؿ: حدثِب 91]
عمارة بن زيد، قاؿ: حدثِب إبراىيم بن سعد الزىرم عن ٧بمد بن إسحاؽ كيزيد بن ركماف 

ا ىلك أبو طالب كطمعت قريش ُب رسوؿ اهلل كصاّب بن كيساف كٰبٓب بن عركة[ قاؿ: ٤ب
خرج إٔب الطائف يلتمس نصران من ثقيف فأٍغرىكا بو سفهاءىم كعبيدىم حٌب أ١بئوه إٔب 

حائط، فقاؿ: ))اللهم إليك أشكو ضعف قوٌب، كقلة حيلٍب، كىوا٘ب على الناس، يا أرحم 
ن بك علٌي غضبه الراٞبْب، أنت رب ا٤بستضعفْب كأنت ريب، إٔب من تكلِب ؟ إف ٓب يك

فبل أبإب، كلكن عافيتك أكسع ٕب، أعوذ بنور كجهك الذم أشرقت لو الظلمات، كصىليح 
عليو أمر الدنيا كاآلخرة ًمٍن أف ينزؿ يب غضبك، أك ٰبل علي سخطك ، لك العتىب حٌب 

 ترضى، كالحوؿ كالقوة إاٌل بك((.

 ]قصة جن نصيبْب[
من جوؼ الليل يصلي، فمربو سبعة نفر من كانصرؼ يريد مكة، حٌب إذا كاف بنخلة قاـ 

جن أىل نصيبْب، فاستمعوا لو، فلما فرغ كٌلوا إٔب قومهم منذرين قد آمنوا، قاؿ اهلل تعأب: 
?كىًإٍذ صىرىفٍػنىا إًلىٍيكى نػىفىرنا ًمنى ا١بًٍنّْ يىٍستىًمعيوفى اٍلقيٍرآفى فػىلىمَّا حىضىريكهي قىاليوا 

ٍل أيكًحيى ًإٕبىَّ أىنَّوي اٍستىمىعى نػىفىره ًمنى [ كقاؿ: ?قي 29أىٍنًصتيوا?]األحقاؼ:
[، ٍب قدـ مكة فأتاه سويد بن ا٢بارث، من أشراؼ أىل الطائف، 1ا١بًٍنّْ...اآليات?]ا١بن:

 فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))ألست سويد بن ا٢بارث((؟
 قاؿ: بلى.

ومك يقاؿ لو عوؼ تلسعو قاؿ: ))يا سويد انزع عن عبادة األصناـ، ياسويد إف رجبلن من ق
 رتيبلء فيموت عند ا٤بساء((.

كرجع سويد إٔب قومو، فلما كاف كقت ا٤بساء لسعت ذلك الرجل رتيبلء فقتلتو، فأقبل 



 سويد إٔب النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم مسلمان.
كاشتد إسبلمو على أىل مكة كاعتابوا، كانصرؼ سويد يريد الطائف، فبعث أبو سفياف بن 

خلفو ليقتلو، فخرج ك٢بق سويدان بعقبة « كبعثو»بلـو لو أسود يدعى رٰباف، حرب بغ
 الطائف، فدٔب عليو حجران فقتلو رٞبة اهلل عليو.

 فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))ما لرٰباف قطع اهلل يده عاجبلن((.
ير قادمو حٌب  فاستقبلو ٝبل ٗبكة لبِب عوؼ فالتقم يده اليمُب حٌب قطعها من ا٤برفق، كٓب

 مات.

 ]ثانيان: عرضو صلى اهلل عليو كآلو كسلم نفسو على القبائل كأكؿ اجتماع لو باألنصار[
فلم يزؿ عليو السبلـ ٗبكة يعرض نفسو ُب ا٤بواسم كٗبُب على القبائل، حٌب إذا أراد اهلل 

ا ىو تعأب إعزاز دينو خرج صلى اهلل عليو كآلو كسلم يعرض نفسو كما كاف يصنع، فبينم
 عند العقبة إذ بستة نفر من ا٣بزرج من ا٤بدينة، فدعاىم إٔب اهلل كتبل عليهم القرآف.

قاؿ بعضهم لبعض: أتعلموف!؟ كاهلل إنو النيب الذم كعدكم أىل الكتاب. فأجابوه كآمنوا 
 بو، كانصرفوا إٔب يثرب كٙبدثوا بأمره صلى اهلل عليو كآلو كسلم .

 ]بيعة العقبة األكٔب[
كاف العاـ ا٤بقبل كاَب ا٤بوسم معهم ستة غّبىم، فيهم أبو ا٥بيثم بن التيهاف فلقوه حٌب إذا  

صلى اهلل عليو كآلو كسلم عند العقبة، فبايعوه على أف ال يشركوا باهلل شيئان، كال يسرقوا، كال 
جلهم يزنوا، كاليقتلوا النفس الٌب حـر اهلل إالٌ با٢بق، كاليأتوا ّٔتانان يفَبكنو بْب أيديهم كأر 

 كاليعصوه ُب معركؼ.
 كبعث النيب معهم مصعب بن عمّب يقرئهم القرآف، كيعلمهم كيعرفهم اإلسبلـ.

 ]بيعة العقبة الثانية[
خرج سبعوف رجبلن للحج،  -كفيو كانت البيعة الثانية عند العقبة  -فلما كاف العاـ ا٤بقبل 



ُب أصلها، كأتاىم النيب صلى اهلل فأرسل إليهم أين ا٤بلتقى؟ فتواعدكا العقبة ليبلن، فاجتمعوا 
عليو كآلو كسلم ُب جوؼ الليل، فبايعوه على أف اليعبدكا إالٌ اهلل ال يشركوا بو شيئان، كٰبٌلوا 

 حبللو كٰبرموا حرامو، كٲبنعونو ماٲبنعوف بو أنفسهم، كذراريو ٩با ٲبنعوف ذراريهم.

 ليو كآلو كسلم[]موقف كفار قريش من بيعة األكس كا٣بزرج للرسوؿ صلى اهلل ع
قاؿ: كبلغ قريشان أف األٍكس كا٣بزرج بايعوا على سفك دمائهم كىتك حرٲبهم، فلما أصبحوا 

غدكا عليهم فابتدأىم عتبة بن ريبعة فقاؿ: يامعشر األكس كا٣بىٍزرىج، بلغنا أنكم بايعتم 
 كم.٧بمدان على أمرو، ككاهلل ما أحد أبغض إلينا كإليكم ٩بن أنشأ العدكاة بيننا كبين

كتكلم أبو سفياف بن حرب فقاؿ: يا أىل يثرب، ظننتم أنكم ٚبدعوف أخانا كابن عمنا 
 كٚبرجونو عنا، فقاؿ حارثة بن النعماف : ٬برجو كاهلل معنا كإف رغم أنفك .

 كازدحم الكبلـ بْب الفريقْب حتىضرب عبد اهلل بن ركاحة بيده إٔب سيفو كىو ير٘بز كيقوؿ:
 .... كبايعت أٲباننا ٲبينواآلف ٤با أف تبعنا دينو 

 عارضتمونا تبادركنو .... كقبل ىذا اليـو تشتمونو
كقاؿ عتبة بن ربيعة: يا معشر األكس كا٣بزرج، لسنا ٫بب أف ينالكم على أيدينا أمر 

 تكرىونو، كىذه أياـ شريفة، كقد رأينا أف نعرض عليكم أمران.
 فقالوا: ما ىو يا أبا الوليد؟

ل عندنا كتنصرفوف، على أف نعطيكم عليو عهدان ال نؤذيو كال أحدان قاؿ: تَبكوف ىذا الرج
٩بن آمن بو، كال ٭بنعو أف يصّب إليكم، كلكن ٪بعل بيننا كبينكم ثبلثة أشهر، فإف رأل 

 ٧بمد بعدىا اللحوؽ بكم ٓب ٭بنعو.

 ]خطبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بعيد بيعة العقبة الثانية[
اهلل عليو كآلو كسلم ، فحمد اهلل كأثُب عليو كقرأ آيات من األنعاـ، ٍب فتكلم النيب صلى 

أقبل على األكس كا٣بزرج، كقاؿ: ))إنكم تكلمتم بكبلـ أرضيتم اهلل بو، كقد ٠بعت مقالة 
، فإف أرادكا خّبان فا٢بمد هلل على ذلك، كإال فاهلل ٥بم با٤برصاد ?قىٍد مىكىرى الًَّذينى ًمٍن  القـو



يىانػىهيٍم ًمنى اٍلقىوىاًعًد...?اآلية]النحل:قػىٍبًلًهٍم  [، كإ٘ب أراىم طلبوا منكم أجبلن 26فىأىتىى اهلل بػينػٍ
كمىا صربت عليو من أمرىم إٔب اآلف أكثر من ىذا األجل، كقد أذنت لكم باالنصراؼ إٔب 

 بلدكم، فانصرفوا راشدين جزاكم اهلل عن نبيكم خّبان((.
 جعت قريش إٔب مناز٥با .فعند ذلك ارٙبلوا إٔب ا٤بدينة، كر 

كجعل النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم يأمر أصحابو با٥بجرة إٔب ا٤بدينة، فجعلوا ٱبرجوف 
 كاحدان بعد كاحدو كالنيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم مقيم ٗبكة.

 ]اجتماع كفار قريش بدار الندكة كأمر اهلل تعأب لرسولو با٥بجرة[
نزلوا داران، كأصابوا ّٔا منعةن، حذركا خركج رسوؿ اهلل فلما رأت قريش أف ا٤بهاجرين قد 

إليهم، فاجتمعوا إٔب دار النَّدكة دار قصٌي بن كبلب الٍب كانت قريش ال تقضي أمران إاٌل 
 فيها.

قاؿ ابن إسحاؽ: حدثِب ابن أيب ٪بيح عن ٦باىد، عن ابن عباس أهنم غدكا إليها ُب اليـو 
فقاؿ قائل منهم: احبسوه ُب ا٢بديد يعنوف النيب صلى الذم اتعدكا لو، فاعَبضهم إبليس، 

 اهلل عليو كآلو كسلم كأغلقوا عليو بابان.
ٌ أمره إٔب أصحابو، كُب نسخة:  فقاؿ إبليس: ال كاهلل ما ىذا برأم لئن حبستموه لّبقػىْبى

 لّبجعن، فؤلكشك أف يثبوا عليكم فينتزعونو من أيديكم.
 أين ذىب. فقاؿ قائل: ننفيو من بلدنا فبلنبإب

قاؿ إبليس: ما ىذا لكم برأم، كلو فعلتم ما أمنت أف ٰبل على حي فيبايعونو فيسّب 
 إليكم ّٔم.

فقاؿ أبو جهل: أرل أف تأخذكا من كل قبيلة شابان نسيبان، ٍب يعطى كل فٌب منهم سيفان 
 صارمان، ٍب يضربوه ضربة رجل كاحد فيقتلونو، فيتفرؽ دمو ُب القبائل.

 قوؿ ما قاؿ ىذا الرجل، فتفرقوا على ذلك .فقاؿ إبليس: ال
 فأتى جربيل رسوؿ اهلل فقاؿ لو: ال تبت ىذه الليلة على فراشك.



 ]أمره صلى اهلل عليو كآلو كسلم عليان أف يناـ على فراشو[
 فلما كاف العتمة اجتمعوا على بابو كترصدكا لو مٌب يناـ .

و السبلـ: ))ٖب على فراشي، كاتشح فقاؿ رسو ؿ هلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي علي
 بربدم ىذا ا٢بضرمي فنم فيو((، ككاف رسوؿ اهلل يناـ ُب بردتو تلك إذا ناـ.

[ يعِب مادبركه من ا٤بكر، 30قاؿ اهلل تعأب: ?كىًإٍذ ٲبىٍكيري ًبكى الًَّذينى كىفىريكا?]األنفاؿ:
? كما قاؿ ٥بم أبو ? أم ٰببسوؾ ?أىٍك يػىٍقتػيليوؾى ? من مكة  ?لًييٍثًبتيوؾى جهل، ?أىٍك ٱبيٍرًجيوؾى

 كيقصوؾ عنها.
كناـ علي عليو السبلـ على فراشو كما أمره، كخرج رسوؿ اهلل با٥باجرة، كأكصى عليان عليو 

 السبلـ باتباعو إٔب ا٤بدينة.
فخرج رسوؿ اهلل إٔب غارو يقاؿ لو: ثور، جبل بأسفل مكة كأبوبكر معو كىافقو ُب الطريق مع 

دليلهم عبد اهلل بن األرىيٍػقىط الليثي، كيقاؿ: عبد اهلل بن أرقد، حٌب مضت عامر بن فهّبة، ك 
ثبلثة أياـ، كسكن عن طلبو الناس، أتاه الذم استأجره لو كأليب بكر كلدليلهم عليه عليو 

 السبلـ فركبا كرديف أيب بكر عامر بن فهّبة.
السبلـ ٯبهز لرسوؿ  [ أخربنا ٧بمد بن ببلؿ بإسناده عن أيب رافع قاؿ:كاف علي عليو92]

اهلل حْب كاف ُب الغار الطعاـ كالشراب، كاستأجر لو ثبلث ركاحل؛ للنيب صلى اهلل عليو 
 كآلو كسلم كأليب بكر كلدليلهم.

 ]استخبلفو صلى اهلل عليو كآلو كسلم عليان إلخراج أىلو كأداء كصاياه كأماناتو[
إليو، فأخرجهم إليو، كأمره أف يؤدم عنو كخىلَّفو النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ٱبرج أىلو 

أماناتو ككصاياه من كاف يوصي إليو، كمىا كاف يؤٛبن عليو، فإذا قضى عنو أماناتو كلها ٢بق 
بو، كأمره أف يضطجع على فراشو ليلة خرج، كقاؿ: ))إف قريشان لن يفقدك٘ب ما داموا 

 يركنك((.



 ا رأكه قالوا: ىو ذا نائم .فاضطجع علي على فراش النيب، كجعلت قريش تطلع، فإذ
 فلما أصبحوا رأكا عليان عليو السبلـ قالوا: لو خرج ٧بمد خرج بعلي معو، كٓب يفقدكه.

 ]قدـك أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ إٔب ا٤بدينة[
كأمره النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف ٱبرج فيلحقو با٤بدينة، فلما بلغ النيب صلى اهلل عليو 

و قاؿ: ))ادعوا ٕب عليان((، فقالوا: يا رسوؿ اهلل ال يقدر أف ٲبشي على كآلو كسلم قدكم
 قدميو.

فأتاه النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم فلما رآه اعتنقو كبكى رٞبةن لو، ك٤با رأل ما بقدميو من 
، كأهنما يقطراف دمان، تفل رسوؿ اهلل ُب يده كمسحهما كدعا لو بالعافية، فما اشتكاٮبا  الوـر

 ستشهد عليو السبلـ.حٌب ا
[ أخربنا إسحاؽ بن إبراىيم ا٢بديدم بإسناده عن حكيم بن جبّب، عن علي بن 93]

أكؿ من شرل نفسو ابتغاء مرضاة اهلل علي بن أيب طالب ٍب قرأ: ?كىًمنى « : قاؿ»ا٢بسْب 
 [.207النَّاًس مىٍن يىٍشرًم نػىٍفسىوي ابًٍتغىاءى مىٍرضىاًة اهلل?]البقرة:

 لك:كقاؿ علي ُب ذ
 كقيت بنفسي خّب من كطئ ا٢بصى .... كمن طاؼ بالبيت العتيق كبا٢بجر

 ٧بمد إذ ٮبوا بأف ٲبكركا بو .... فنجاه ذك الطوؿ العظيم من ا٤بكر
 كبات رسوؿ اهلل ُب الغار آمنان .... كأصبح ُب حفظ اإللو كُب سَب

 كبت أراعيهم مٌب يثبتونِب .... كقد صربت نفسي على القتل كاألسر

 وؿ رسوؿ اهلل ا٤بدينة[]كص
قاؿ ابن إسحاؽ: كخرج رسوؿ اهلل من مكة ُب ربيع األكؿ، كقدـ ا٤بدينة الثنٍب عشرة 

خلت من شهر ربيع األكؿ مع زكاؿ الشمس، فنزؿ بقباء على بِب عمرك بن عوؼ من 
 األنصار.

ن ىدـ كأقاـ علي ٗبكة ثبلثة أياـ حٌب أٌدل عن رسوؿ اهلل الودائع، فنزؿ معو على كلثـو ب



من بِب عمرك بن عوؼ، فأقاـ رسوؿ اهلل بقباء يـو اإلثنْب كالثبلثاء كاألربعاء كا٣بميس، 
كأسس مسجدىم، ٍب أخرجو اهلل يـو ا١بمعة، فأتاه عتباف بن مالك كعياش بن عبادة، 

فقالوا: يارسوؿ اهلل أقم عندنا ُب العدد كالعدة كا٤بنعة، قاؿ: ))خلوا سبيلها فإهنا مأمورة(( 
 الناقة، حٌب إذا أتت دار مالك بن النجار بركت على باب ا٤بسجد، مسجد النيب يعِب

صلى اهلل عليو كآلو كسلم كىو يومئذ مربد فلم ينزؿ عنها، فسارت غّب بعيد ٍب رجعت إٔب 
خالد -مربكها أكؿ مرة، ككضعت جراهنا كبركت، فنزؿ عنها رسوؿ اهلل كاحتمل أبو أيوب 

تو، كنزؿ عنده رسوؿ اهلل كسأؿ عن ا٤بربد، فقاؿ معاذ بن رحلو فوضعو ُب بي -بن زيد
 عفراء: يا رسوؿ اهلل ىو لسهل كسهيل ابِب عمرك يتيمْب كسأرضيهما منو، فاٚبذه مسجدان.
قاؿ ابن إسحاؽ: إف رسوؿ اهلل كاف يعمل بنفسو لّبغب ا٤بسلمْب ُب العمل، ككاف عثماف 

 عليو السبلـ:بن عفاف من أبطأ أصحابو فيو عمبلن، فقاؿ علي 
 ال يستوم من يعمر ا٤بساجدا .... يدأب فيها قائمان كقاعدان 

 كمن يػيرىل من الغبار حائدان 
 فأخذىا عمار بن ياسر ير٘بزّٔا.

فقاؿ عثماف: قد ٠بعت ما تقوؿ منذ اليـو يا بن ٠بية، كاهلل إ٘ب ألرل عرض ىذه العصا 
إٔب ا١بنة كيدعونو إٔب النار، إف ألنفك، فغضب رسوؿ اهلل كقاؿ: ))ما٥بم كلعٌمار يدعوىم 

 عماران جلدة مابْب عيِب كأنفي((.

 ]مؤاخاتو صلى اهلل عليو كآلو كسلم بْب أصحابو[
فلما بُب مسجده كمساكنو، انتقل من بيت أيب أيوب، حٌب إذا كاف شهر صفر من السنة 

 الداخلة آخى بْب أصحابو.
ليس لو خطره كال نظّب من العباد  فكاف رسوؿ اهلل سيد ا٤برسلْب كإماـ ا٤بتقْب، الذم

ا٤بسلمْب كعلي بن أيب طالب أخوين، كٞبزة بن عبد ا٤بطلب كزيد بن حارثة أخوين، كأبو 
بكر بن أيب قحافة كخارجة بن زيد أيب زىّب ا٣بزرجي أخوين، كعمار بن ياسر كحذيفة بن 



كا٤بنذر بن  اليماف أخوين، كعمر بن ا٣بطاب كعتباف بن مالك أخوين، كأبو ذر الغفارم
 عمرك أخوين، كسلماف الفارسي كأبو الدرداء أخوين.

[ أخربنا علي بن ا٢بسْب بن سليماف البجلي بإسناده قاؿ: ٠بعت القاسم بن إبراىيم 94]
يقوؿ: أقاـ رسوؿ اهلل ٤با كاَب ا٤بدينة، كنزلت عليو آية ا١بهاد ُب بيت أيب أيوب شهرين 

 الٍب بناىا.كٟبسة عشر يومان، ٍب ٙبوؿ إٔب الدار 
كأنفذ ٞبزة بن عبد ا٤بطلب كمعو زيد بن حارثة ُب ثبلثْب راكبان ُب طلب ماؿ لقريش كىي 

 أكؿ سرية كانت، فأصابوا منو بعضو كفاهتم أكثره.

 ]تزكيج فاطمة عليها السبلـ[
[ أخربنا أبو أٞبد األ٭باطي بإسناده عن ٧بمد بن إسحاؽ قاؿ: سألت أبا جعفر 95]

السبلـ مٌب زكج رسوؿ اهلل فاطمة من علي عليو السبلـ قاؿ: بعد  ٧بمد بن علي عليو
 ا٥بجرة بسنة با٤بدينة.

كأما القاسم بن إبراىيم فإنو يقوؿ فيما ريًكم عنو: بعد ا٥بجرة ٖبمسة عشر شهران، قبل 
 خركجو إلىبدر، ككاف ٥با أربعة عشر سنة، كعن غّب القاسم: ٜبا٘ب عشرة سنة.

عمار ا٤بقرم بإسناده عن أيب جعفر عن أبيو عن جده عن أبيو  [ أخربنا ٧بمد بن أيب96]
عليهم السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ))إ٭با أنا بشر مثلكم أتزكجكم كأزكجكم إالٌ فاطمة 

 عليها السبلـ، فإنو نزؿ تزكٯبها من السماء((.
[ أخربنا عبد اهلل بن جعفر ا٢بضرمي بإسناده عن زيد بن علي، عن أبيو عليهم 97]
لسبلـ قاؿ: خطب النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم حيث زكج فاطمة من علي عليهما ا

السبلـ فقاؿ: ))ا٢بمد هلل احملمود بنعمتو، ا٤بعبود بقدرتو ا٤بطاع بسلطانو، ا٤برىوب من 
عذابو، ا٤برغوب إليو فيما عنده، النافذ أمره ُب ٠بائو كأرضو، ٍب إف اهلل عزَّ كجل أمر٘ب أف 

ن علي، فقد زكجتو على أربعمائة مثقاؿ فضة إف رضي بذلك علي، ٍب دعا أزكج فاطمة م
بطبق بسر فقاؿ: انتهبوا، فبينا ٫بن كذلك ننتهب إذ دخل علي عليو السبلـ فقاؿ النيب 



صلى اهلل عليو كآلو كسلم : يا علي، أما علمت أف اهلل أمر٘ب أف أزكجك فاطمة، فقد 
عليو السبلـ: قد رضيت عن -يت، فقاؿ علي زكجتكها على أربعمائة مثقاؿ فضة إف رض

اهلل كعن رسولو، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))ٝبع اهلل مشلكما، كأسعد 
 جىدَّكما، كأخرج منكما كثّبان طيبان(( .

 غزكاتو صلى اهلل عليو كآلو كسلم كسراياه
ٍب شهدىا بنفسو سبع ٝبيع غزكاتو صلى اهلل عليو كآلو كسلم على ركاية أصحاب ا٤بغازم ال

 كعشركف غزكة، كسبع كأربعوف سرية، كاثنتا عشرة ًبٍعثىة ُب الزكاة.

 ]أكالن: غزكاتو الٍب قاتل فيها بنفسو[
 كالذم قاتل فيها بنفسو صلى اهلل عليو كآلو كسلم .

 . أك٥با بدر العظمى ُب رمضاف سنة اثنتْب1
 . ٍب أحد ُب شواؿ سنة ثبلث2
 األحزاب، كبنو قريظة ُب شواؿ ًمٍن سنة أربع. ٍب ا٣بندؽ، كىو يـو 3
 . ٍب بنو ا٤بصطلق يـو ا٤بريسيع4
 . ٍب بنو ٢بياف ُب شعباف من سنة ٟبس5
 . ٍب خيرب من سنة ست6
 . ٍب يـو الفتح ُب شهر رمضاف من سنة ٜباف7
 . ٍب حنْب كحصار أىل الطائف ُب شواؿ من سنة ٜباف.8

 ؿ[]ثانيان: غزكاتو الٍب ٓب يكن فيها قتا
 كالٍب ٓب يكن فيها قتاؿ

 . أك٥با غزكة األبواء1
 . ٍب ذك العشّبة2



 . ٍب يـو بدر ا٤بوعد3
 . كغزكة غطفاف4
 . كغزكة قرقرة الكدرم5
 . كغزكة بواط6
 . كغزكة ٕبراف7
 . كا٢بديبية8
 . كتبوؾ9

 . كٞبراء األسد.10

 ]ثالثان: سراياه[
ساحل البحر ُب ثبلثْب راكبان بعد تسعة كأما سراياه فأك٥با سرية ٞبزة بن عبد ا٤بطلب إٔب 

 أشهر بعد مقدمو ا٤بدينة.
[ ]أخربنا ا٢بسن بن ٧بمد ا١بوسقي، قاؿ: حدثِب أبو ٧بمد األنصارم، قاؿ: حدثِب 98]

 عمارة بن زيد، قاؿ: حدثِب إبراىيم بن سعد الزىرم عن ٧بمد بن إسحاؽ، قاؿ[:
مناؼ إٔب رابغ، على عشرة أمياؿ من . أك٥با سرية عبيدة بن ا٢بارث بن ا٤بطلب بن عبد 1

 ا١بحفة.
. ٍب سرية سعد بن أيب كقاص إٔب ا٣برَّار، كىو قريب من ا١بحفة، ُب ذم القعدة لسبعة 2

 أشهر من مقدمو ا٤بدينة.
. ٍب سرية عبد اهلل بن جحش بن رباب إٔب ٬بلة كادم بستاف ابن عبد اهلل بن عامر، ُب 3

 رجب بعد سبعة عشر شهران.
 ية سآب بن عمّب، ُب شواؿ بعد عشرين شهران من مقدمو ا٤بدينة.. ٍب سر 4
. ٍب سرية زيد بن حارثة الكليب إٔب القردة من أرض ٪بد ُب ٝبادل اآلخرة بعد ٜبانية 5

 كعشرين شهران.



 . ٍب سرية عبد اهلل بن أنيس إٔب سفياف بن خالد ا٥بذٕب ُب احملـر بعد أربعة كثبلثْب شهران.6
 ذر بن عمرك إٔب بئر معونة ُب صفر بعد سبعة كثبلثْب شهران.. ٍب سرية ا٤بن7
. ٍب سرية أيب سلمة بن عبد األسد إٔب قطن جبل بناحية فيد من أرض بِب أسد ُب احملـر 8

 بعد ٟبسة كثبلثْب شهران.
 . ٍب سرية ٧بمد بن مسلمة إٔب القرطاء ُب احملـر من سنة ست.9

 ٔب الرجيع بعد ستة كثبلثْب شهران.. ٍب سرية مرثد بن أيب مرثد الغنوم إ10
 «.الغمر». ٍب سرية عكَّاشة بن ٧بصن األسدم ُب شهر ربيع األكؿ سنة ست إٔب 11
. ٍب سرية ٧بمد بن مسلمة إٔب ذم القصة على أربعة كعشرين ميبلن من ا٤بدينة ُب ربيع 12

 اآلخر سنة ست.
ة أيضان ُب ربيع اآلخر من سنة . ٍب سرية أيب عبيدة بن عبد اهلل بن ا١براح إٔب ذم القص13

 ست.
 . ٍب سرية زيد بن حارثة إٔب ا١بمـو ُب شهر ربيع اآلخر سنة ست.14
 . ٍب سرية زيد بن حارثة إٔب العيص ُب ٝبادل اآلخر سنة ست.15
 . ٍب سرية زيد بن حارثو إٔب الطرؼ سنة ست.16

 . ٍب سرية زيد بن حارثة إٔب ما كراء كادم القرل سنة ست.17
 ٍب سرية عبد الرٞبن بن عوؼ إٔب ديكمة ا١بندؿ ُب شعباف.. 18
. ٍب سرية علي بن أيب طالب عليو السبلـ إٔب فدؾ ُب شعباف، كىي من ا٤بدينة على 19

ست لياؿ، كحدكد فدؾ: أحدىا ينتهي إٔب عريش مصر، كا٢بد الثا٘ب إٔب أحد، كالثالث 
 إٔب دكمة ا١بندؿ، كالرابع إٔب سيف البحر.

على سبع لياؿ من »ة زيد بن حارثة بناحية كدام القرل، يقاؿ ٥با: أـ ا٢بقيق، . ٍب سري20
 ، ُب رمضاف سنة ست.«ا٤بدينة
. ٍب سرية أيب اليسر إٔب رجل من بِب ىذيل، ىجا رسوؿ اهلل فضرب أبو اليسر رأسو، 21



فلما انصرؼ إٔب رسوؿ اهلل دعا لو، كقاؿ: ))متعنا اهلل بك((. فبقي حٌب شهد مع علي 
 ليو السبلـ ا٤بشاىد كلها.ع

 . ٍب سرية عبد اهلل بن ركاحة إٔب أسّب بن زراـ اليهودم، ُب شواؿ سنة ست.22
 . ٍب سرية كرز بن جابر إٔب ناحية قباء ُب شواؿ.23
. ٍب سرية عمر بن ا٣بطاب إٔب ناحيةو على أربعة أمياؿ من مكة على طريق صنعاء 24

 ك٪براف.
 سنة ست. . ٍب سرية أيب بكر ُب شعباف25
 . ٍب سرية أيب بكر كعمر ُب ركاية الواقدم إٔب بِب قريظة سنة ست.26
 . ٍب سرية بشّب بن سعد األنصارم ُب شعباف .27
 . ٍب سرية غالب بن عبد اهلل الليثي إٔب ناحية كراء بطن ٬بل ُب رمضاف سنة سبع.28
 . ٍب سرية بشّب بن سعد ُب شواؿ سنة سبع.29
 لعوجاء ُب ذم ا٢بجة سنة سبع.. ٍب سرية ابن أيب ا30
 . ٍب سرية غالب بن عبد اهلل إٔب الكديد ُب صفر سنة ٜباف.31
. ٍب سرية شجاع بن كىب األسدم إٔب بِب عامر إٔب ناحية على ٟبس لياؿ من 32

 ا٤بدينة، ُب ربيع األكؿ سنة ٜباف.
حارثو،  عليو السبلـ إٔب مؤتة كٙبت رايتو زيد بن-. ٍب سرية جعفر بن أيب طالب 33

 كعبد اهلل بن ركاحة، كمؤتة قريبة من البلقاء، كالبلقاء دكف دمشق، سنة ٜباف.

[ أخربنا ابن ببلؿ بإسناده، قاؿ: ٠بعت ٧بمد بن زيد بن علي بن ا٢بسْب يقوؿ: ما 99]
 لقي رسوؿ اهلل جيشان إالٌ بدأ بأىلو، كال بعث بعثان إالٌ قدـ أىل بيتو.

 مؤتة؟ كسألناه من كاف على الناس يـو
 فقاؿ: جعفر بن أيب طالب.

[ أخربنا علي بن ا٢بسْب بن نٍصر البجلي بإسناد عن ٞباد بن بشّب كاتب زيد بن 100]



علي عن زيد بن علي عليو السبلـ أف جعفر بن أيب طالب عليو السبلـ ٓب يبعثو رسوؿ اهلل 
كا٥بجرة إٔب ُب كجوو قط إالٌ جعلو على الناس، كىاجر ا٥بجرتْب ٝبيعان: ىجرة ا٢ببشة 

ا٤بدينة، كأٌمره صلى اهلل عليو كآلو كسلم على من كاف من ا٤بؤمنْب عند ا٢ببشة، كىو الذم 
حاج عمرك بن العاص كالوليد حْب بعثهم قريش إٔب النجاشي، فردىم بغيظهم، كأسلم 

 النجاشي على يده.
عاينو، كتلقاه ٍب قدـ على النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم كقد فتح خيرب، فقاـ إليو حْب 

كعانقو، كقٌبل بْب عينيو كقاؿ: ))ما أدرم بأيهما أنا أشد سركران: بقدـك جعفر، أـ بفتح 
 خيرب((.

ٍب أٌمره على زيد كعبد اهلل بن ركاحة، كٝبيع الناس ُب غزكة مؤتة، فقطعت يداه كضرب 
 على جسده نيفان كسبعْب ضربة.

ا٤بدينة على عشرة أياـ ُب ٝبادل . ٍب سرية عمرك بن العاص إٔب ذات السبلسل من 1
 اآلخرة.

. ٍب سرية علي بن أيب طالب عليو السبلـ إٔب ذات السبلسل ككاف الفتح على يده، 2
 كقتل منهم مائة كعشركف قتيبلن، كقتل رئيسهم ا٢بارث بن بشر.

. ٍب سرية ا٣ببط، أمّبىا أبو عبيدة بن ا١براح، ٍب غزا أرض جهينة بسيف البحر على 3
 اـ من ا٤بدينة.ٟبسة أي

 . ٍب سرية أيب قتادة األنصارم إٔب إضم ُب رمضاف سنة ٜباف.4
. ٍب سرية أيب قتادة بن ربعي إٔب أرض ٧بارب من ا٤بدينة على ثبلثة برد ُب شعباف سنة 5

 ٜباف.
 . ٍب سرية خالد بن الوليد إٔب بِب كنانة بأسفل مكة ُب شواؿ سنة ٜباف.6
 ُب شواؿ سنة ٜباف. -صنم-إٔب ذم الكفْب  . ٍب سرية أيب الطفيل بن عمرك7
 . ٍب ىدـ خالد بن الوليد العزل.8



 . ٍب ىدـ عمرك بن العاص سواع .9
 . ٍب سعد بن زيد األشهلي مناة .10

 ]كفاة النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
[ أخربنا أبو أٞبد األ٭باطي بإسناده عن ٧بمد بن إسحاؽ عن رجالو، أف رسوؿ اهلل 101]

زا غزكة تبوؾ ككانت آخر غزكاتو صلى اهلل عليو كآلو كسلم انصرؼ إٔب ا٤بدينة كحج ٤با غ
حجة الوداع، كرجع إٔب ا٤بدينة فأقاـ ّٔا بقية ذم ا٢بجة كاحملـر كالنصف من صفر ال 

 يشتكي شيئان، ٍب ابتدأ بو الوجع الذم توُب فيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم .
اإليوازم بإسناده عن موسى بن عبد اهلل بن موسى بن  [ فأخربنا عبد اهلل بن ا٢بسن102]

عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن عن أبيو عن جده عن أبيو عبد اهلل بن ا٢بسن عليو السبلـ 
اءى نىٍصري اهلل كىاٍلفىٍتحي...? إٔب آخرىا، قاؿ رسوؿ اهلل: ))نيًعيىت إٌٕب  قاؿ:٤با نزلت سورة ?ًإذىا جى

فوضع رأسو  -عليها السبلـ-فدخل منزلو، كدعا فاطمة نفسي((، كعرؼ اقَباب أجلو ، 
ُب حجرىا ساعة، ٍب رفع رأسو كقاؿ: ))يا فاطمة، يا بنية، أشعرت أف نفسي قد نعيت 

إٌٕب((، فبكت فاطمة عند ذلك حٌب قطرت دموعها على خد رسوؿ اهلل، فرفع رأسو كنظر 
بكْب يابنية، فإ٘ب قد سألت إليها، فقاؿ: ))أما إنكم ا٤بستضعفوف ا٤بقهوركف بعدم، فبل ت

ريب أف ٯبعلك أكؿ من يلحق يب من أىلي، كأف ٯبعلك سيدة نساء أمٍب، كمعي ُب ا١بنة، 
فأيًجٍبت إٔب ذلك((، فتبسمت فاطمة عليها السبلـ عند ذلك، كنساء النيب صلى اهلل عليو 

كْب كآلو كسلم ينظرفى إليها حْب بكت كتبسمت، فقاؿ بعضهن: ما شأنك يا فاطمة، تب
 مرة كتبتسمْب مرة؟

فقاؿ رسوؿ اهلل: ))دعن ابنٍب((، فلما مضى النصف من صفر سنة إحدل عشرة، جعل 
رسوؿ اهلل ٯبد الوجع كالثقل ُب جسده حٌب اشتد بو الوجع ُب أكؿ شهر ربيع األكؿ، 
كاجتمع إليو أىل بيتو كنساؤه، فلما رأت فاطمة أباىا قد ثقل دعت ا٢بسن كا٢بسْب، 

إٔب رسوؿ اهلل، ككضعت خٌدىا على خد رسوؿ اهلل، كجعلت تبكي حٌب  فجلسا معها



أخضلت ٢بيتو ككجهو بدموعها، فأفاؽ صلى اهلل عليو كآلو كسلم ، كقد كاف أغميى عليو، 
فقاؿ ٥با: ))يا بنية لقد شققت على أبيك((، ٍب نظر إٔب ا٢بسن كا٢بسْب عليهما السبلـ 

ستودعكهم كصاّب ا٤بؤمنْب، اللهم إف ىؤالء ذريٍب فاستعرب بالبكاء، كقاؿ: ))اللهم إ٘ب أ
 أستودعكهم كصاّب ا٤بؤمنْب((، ٍب أعاد الثالثة، ككضع رأسو.

 فقالت فاطمة: كاكرباه لكربك يا أبتاه.
((، ٍب أمر أف يصب  فقاؿ ٥با صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))الكرب على أبيك بعد اليـو

بو فوجد خفة، فخرج فصلى بالناس، ٍب قاـ يريد عليو سبع قرب ماء من سبع آبار، فػىفيًعل 
ا٤بنرب، كعلي كالفضل بن عباس قد احتضناه حٌب جلس على ا٤بنرب، فخطبهم كاستغفر 

للشهداء، ٍب أكصى باألنصار، كقاؿ: ))إهنم ال يرتدكف عن منهاجها، كال آمن منكم يا 
كراءه، كىو يقوؿ: معشر ا٤بهاجرين االرتداد((، ٍب رفع صوتو حٌب ٠بع من ُب ا٤بسجد ك 

))يا أيها الناس، سيعّْرت النار كأقبلت الفًب كقطع الليل ا٤بظلم إنكم كاهلل ال تتعلقوف علي 
 غدان بشيء، أالٌ كإ٘ب قد تركت الثقلْب، فمن اعتصم ّٔما فقد ٪با، كمن خالفهما ىلك((.

 فقاؿ عمر بن ا٣بطاب: كما الثقبلف يا رسوؿ اهلل؟

آلخر، كتاب اهلل طرؼ منو بيد اهلل كطرؼ بأيديكم، كعَبٌب فقاؿ: ))أحدٮبا أعظم من ا
أىل بيٍب فتمسكوا ّٔما ال تضلوا كال تذلوا أبدان، فإف اللطيف ا٣ببّب أنبأ٘ب أهنما لن يفَبقا 

حٌب يردا علٌي ا٢بوض، كإ٘ب سألت اهلل ذلك فأعطانيو، أال فبل تسبقوىم فتهلكوا، كال 
م أعلم منكم بالكتاب، أيها الناس، احفظوا قوٕب تقصركا عنهم فتضلوا كال تعلموىم فإهن

تنتفعوا بو بعدم، كافهموا عِب حٌب تنتعشوا لئبل ترجعوا بعدم كفاران، يضرب بعضكم 
لتجدف من يضرب كجوىكم  -كستفعلوف  -رقاب بعض، فإف أنتم فعلتم ذلك 

د تركتو فيكم بالسيف((، ٍب التفت عن ٲبينو، ٍب قاؿ: ))أال كعلي بن أيب طالب أال كإ٘ب ق
 أال ىل بلغت؟((.

 فقاؿ الناس: نعم يا رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليك.



ًد علٌي ا٢بوض منكم رجاؿه فيدفعوف عِب،  فقاؿ: ))اللهم اشهد((، ٍب قاؿ: ))أال كإنو سّبى
فأقوؿ: يارب أصحايب أصحايب فيقوؿ: يا ٧بمد، إهنم أحدثوا بعدؾ كغّبكا سنتك، فأقوؿ 

ـ كدخل منزلو فلبث أيامان ٯبد الوجع، كالناس يأتونو كٱبرج إٔب سحقان سحقان((، ٍب قا
الصبلة، فلما كاف آخر ذلك ثقل، فأتاه ببلؿ ليؤذنو بالصبلة كىو ميلق ثوبو على كجهو قد 
تغطى بو، فقاؿ: الصبلة يارسوؿ اهلل، فكشف الثوب كقاؿ: ))قد أبلغت ياببلؿ فمن شاء 

 الثالثة كىو يقوؿ: الصبلة يارسوؿ اهلل.فليصل((، فخرج ببلؿ، ٍب رجع الثانية ك 

فقاؿ: ))قد أبلغت يا ببلؿ، فمن شاء أف يصلي فليصل((، فخرج ببلؿ ككاف رأس رسوؿ 
اهلل ُب حجر علي بن أيب طالب عليو السبلـ كالفضل بن عباس بْب يديو يركحو، كأسامة 

كسلم ُب ناحية  بن زيد بالباب ٰبجب عنو زٞبة الناس، كنساء النيب صلى اهلل عليو كآلو
البيت يبكْب فقاؿ: ))اغربن عِب يا صوٰببات يوسف((، فلما رجع ببلؿ كٓب يقم رسوؿ 

اهلل بعثتو عائشة بنت أيب بكر فقالت: يا ببلؿ مر أبا بكر فليصل بالناس، ككجد رسوؿ اهلل 
خٌفة فقاـ فتمسح كتوضأ، كخرج معو علي كالفضل بن عباس كقد أقيمت الصبلة كتقدـ 

ليصلي، ككاف جربيل عليو السبلـ الذم أمره با٣بركج ليصلي ّٔم، كعلم ما يقع  أبو بكر
من الفتنة إف صلى ّٔم أبو بكر، كخرج رسوؿ اهلل ٲبشي بْب علي كالفضل كقدماه ٱبطاف 
ُب األرض حٌب دخل ا٤بسجد، فلما رآه أبو بكر تأخر، كتقدـ رسوؿ اهلل كصلى بالناس، 

ؿ: ))ضعا٘ب على ا٤بنرب((، فوضعاه على منربه، فسكت فلما سلم أمر عليان كالفضل فقا
ساعة فقاؿ: ))يا أمة أٞبد، إف كصيٍب فيكم الثقلْب كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب، اعتصموا 
ادٌف عنو رجاؿ منكم، فأقوؿ سحقان سحقان(( ٍب أمر  ّٔما تردكا على نبيكم حوضو، أال لييذى

جرة ففتح كدخل الناس عليو، فقاؿ: ))إف عليان كالفضل أف يدخبله منزلو، كأمر بباب ا٢ب
اهلل لعن الذين اٚبذكا قبور أنبيائهم مساجد(( ٍب قاؿ: ))ائتو٘ب بدكاة كصحيفة أكتب لكم  

 كتابان التضلوف بعدم أبدان((.
 فقاؿ عمر بن ا٣بطاب: إف رسوؿ اهلل ليهجر، كتابان غّب كتاب اهلل يريد.



)اخرجوا عِب كأستودعكم كتاب اهلل كأىل فسمع رسوؿ اهلل قولو فغضب، ٍب قاؿ ٥بم: )
بيٍب فانظركا كيف ٚبلفو٘ب فيهما، كأنفذكا جيش أسامة، ال يتخلف عن بعثتو إالَّعاصو هلل 
كلرسولو((، ٍب جعل يقوؿ: ))اتقوا اهلل فيما ملكت أٲبانكم((، كخرج الناس كأغلق الباب 

اهلل كرأسو ُب حجر الذم كاف على ا٢بجرة، فلما طلعت الشمس كانبسطت، ثقل رسوؿ 
علي عليو السبلـ كالفضل يذب عنو بْب يديو، كأقبل رسوؿ اهلل على علي يساره يناجيو، 
كتنحى الفضل، فطالت مناجاتو، فكاف علي عليو السبلـ يقوؿ: إنو أكصا٘ب كعلمِب ٗبا 

 ىو كائن بعده.
 تأكيل القرآف، كقاؿ لو: ))أنت مِب ٗبنزلة ىاركف من موسى إالٌ أنو ال نيب بعدم، بلغ عِب

كأنت كصيي، كخليفٍب ُب أىلي كأمٍب، من كاالؾ فقد كاال٘ب، كمن عصاؾ فقد عصا٘ب((، 
فلما فرغ من كصيتو إياه أغمي عليو، ٍب أفاؽ كىو يقوؿ: ))بالكأس األكَب كُب الرفيق 

األعلى(( يقو٥با ثبلثان، ٍب رجع الناس اجتمعوا على باب حجرة رسوؿ اهلل كفيهم عمر بن 
طاب ُب يده درة يضرب ّٔا الناس، كيقوؿ: إف رسوؿ اهلل ال ٲبوت، كرجل آخر من بِب ا٣ب

لىٍت ًمٍن قػىٍبًلًو الرُّسيلي أىفىًإٍين مىاتى أىٍك قيًتلى انٍػقىلىٍبتيٍم عىلىى  فهر يقوؿ: ?كىمىا ٧بيىمَّده ًإالَّ رىسيوؿه قىٍد خى
 [.144أىٍعقىاًبكيٍم?]آؿ عمراف:

 ا الدخوؿ على رسوؿ اهلل فأىب علي أف يأذف ٥بم.قاؿ: كالناس يبكوف كأرادك 
 كجعل رسوؿ اهلل يقوؿ أحيانان: ))أين أنت يا جربيل؟ ادف مِب((.
 كجربيل ٯبيبو، كىو يقوؿ: يا ٧بمد، أبشر فإنك قادـ على ربك.

كدنت منو فاطمة عليها السبلـ كىو مغمض العْب فنادتو: يا أبتاه تفديك نفسي، انظر إٕب 
 ا٤بوت تغشا٘ب، كال أرا٘ب إالٌ مفارقة الدنيا بعدؾ عن قريب أك معك.نظرة عسى كرب 

فسمع رسوؿ اهلل صوهتا ففتح عينيو، ٍب رفع يده فمسح خدىا من الدموع، ٍب غمض عينيو 
ساعة فقالت فاطمة: يا أبتاه نفسي لنفسك الفداء، قد ذاب قليب كرقت كبدم، كلوددت 

ديك ال أراؾ تكلمِب، اللهم صرب٘ب، فسمع أف نفسي خرجت قبل نفسك، ىا أنا ذا بْب ي



رسوؿ اهلل قو٥با، ففاضت عيناه، ٍب قاؿ: ))اد٘ب مِب((، فدنت منو كانكبت عليو قد 
كضعت خدىا على خده، فقاؿ ٥با علي عليو السبلـ: تنحي عن رسوؿ اهلل التؤذيو، 

 فتنحت كجلست ناحية تسَبجع كتدعوه.
كأمي أنت، انظر إٌٕب نظرة ككلمِب كلمةن كاحدة، كدنت عائشة كقالت: يا رسوؿ اهلل، بأيب 

 كأكصِب بأمرؾ فإ٘ب أرل آخر العهد منك كمن كبلمك.
ففتح عينيو، فلما نظر إليها قاؿ: ))اد٘ب مِب، فدنت منو، فقاؿ: قد أكصيتك قبل اليـو 
 فاحفظي كصيٍب، كاحفظي أمرم لك ُب لزـك بيتك كال تبدٕب، يا عائشة تأخرم عِب((.

نت منو حفصة فقالت: بأيب أنت كأمي، اجعل ٕب نصيبان من كبلمك، كال ٘بعلِب قاؿ: ٍب د
 من أىوف نسائك عليك، كأكرمِب بكلمة تطيب ّٔا نفسي طوؿ حياٌب.

ففتح رسوؿ اهلل عينيو كنظر إليها كقاؿ: ))يا حفصة، قالت: لبيك يا رسوؿ، فقاؿ ٥با: قد 
، فاحفظي كصيٍب، كال تبدٕب أمر  م، كاحفظي أمرم لك ُب لزـك بيتك، أكصيتك قبل اليـو

 قومي عِب((.
ككلم نساءه امرأةن امرأةن مثلما كلمها، ٍب إف فاطمة عليها السبلـ جاءت با٢بسن كا٢بسْب 

 عليهما السبلـ كقالت ٥بما: ادنوا من جدكما فسلما عليو.
نا كلمة فدنوا منو كقاال: ياجداه، ثبلثان، ٍب بكيا كقاؿ لو ا٢بسن عليو السبلـ: أال تكلم

كتنظر إلينا نظرة، فبكى علي عليو السبلـ كالفضل كٝبيع من ُب البيت من النساء، 
 كارتفعت أصواهتم بالبكاء ففتح رسوؿ اهلل عينيو كقاؿ: ))ما ىذا الصوت((؟

فقالت فاطمة: يا رسوؿ اهلل، ىذاف ابناؾ ا٢بسن كا٢بسْب، كلماؾ فلم ٘ببهما فبكيا كبكى 
 من ُب البيت لبكائهما.

قاؿ رسوؿ اهلل: ))ادنوىا مِب((، فدنا منو ا٢بسن عليو السبلـ فضمو إليو كقبلو كدنا ا٢بسْب ف
منو، ففعل بو مثل ذلك، فبكيا كرفعا أصواهتما بالبكاء، فزجرٮبا علي عليو السبلـ كقاؿ: ال 

 ترفعا أصواتكما.



ٝبيع ا٤بؤمنْب فقاؿ لو رسوؿ اهلل: ))مو يا علي...((، ٍب قاؿ: ))اللهم إ٘ب أستودعكهما ك 
 من أمٍب(( كغمض عينيو فلم يدع علي عليو السبلـ أحدان يدنو منو.

 فلما ارتفع النهار يـو اإلثنْب، شخص رسوؿ اهلل بنظره فقاؿ: ))اللهم الرفيق األعلى((.
كقاؿ الفضل لعلي: يا أبا ا٢بسن، أغمض عْب رسوؿ اهلل كضٌم فاه، فوضع علي يده على 

نفسو من كف علي، فردىا إٔب ٢بيتو كأراد أف يغمض عينيو، فم رسوؿ اهلل كقد خرجت 
فأبصر عينيو قد غيمضتا، كضيم فوه، كيداه كرجبله مبسوطتاف، فإذا جربيل عليو السبلـ قد 

 كٕب ذلك منو، كىو ُب كسط البيت يسمعوف حسَّو كال يركنو.
 فقبظو اهلل إليو يـو اإلثنْب من شهر ربيع األكؿ سنة إحدل عشرة.

كأخربنا أٞبد بن سعيد الثقفي بإسناده عن عبد اهلل بن عتبة أف عائشة أخربتو [ 103]
قالت: إف أكؿ ما اشتكى رسوؿ اهلل ُب بيت ميمونة، فاستأذف أزكاجو أف ٲبرض ُب بيتنا 

فأذفَّ لو، قالت: فخرج كيد على الفضل بن عباس، كيد على رجل آخر، كىو ٱبط رجليو 
 ُب األرض.

ت بو ابن عباس، فقاؿ: أتدرم من الرجل الذم ٓب تسم عائشة؟ ىو قاؿ عبيد اهلل: فحدث
 علي عليو السبلـ .

[ أخربنا علي بن ا٢بسن بن سليماف البجلي بإسناده عن زيد بن علي عليو السبلـ 104]
أنو سئل عن صبلة أيب بكر ُب مرض رسوؿ اهلل فقاؿ: ما أمر النيب صلى اهلل عليو كآلو 

 ناس.كسلم أبا بكر أف يصلي بال

 ]غسل النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم[
[ أخربنا أٞبد بن العباس بن يزيد األصبها٘ب بإسناده عن ابن عباس، أف رسوؿ اهلل 105]

٤با اشتدت عليو علتو كحيًجب عنو الرجاؿ ثبلثان، كخبل بو النساء، فلما كاف ُب اليـو الرابع 
 ادم((.فتح عينيو، كقاؿ: ))كٰبكن ادعوف ٕب حبييب كٜبرة فؤ 

 فقالت حفصة: ادعوا عمر، فدعي، ٍب قاؿ: ))كٰبكن ادعوٌف ٕب حبييب كٜبرة فؤادم((.



 فقالت عائشة: ادعوا لو أبا بكر، فدعي لو.
 فقاؿ: ))كٰبكن ادعوفَّ ٕب حبييب كٜبرة فؤادم((.

 فقالت فاطمة عليها السبلـ: ادعوا لو زكجي علي بن أيب طالب، ما أراه يدعو غّبه.
نظر إٔب علي جىذبو، فاعتنقو كقبلو، بْب عينيو ٍب قاؿ: ))السبلـ عليك يا أبا فدعي، فلما 

ا٢بسن فإنك ال ترا٘ب بعد ىذا اليـو إٔب يـو القيامة((، ٍب قاؿ: ))أفتقبل كصيٍب كتقضي 
 دىيِب كتنجز عداٌب((؟

 قاؿ: نعم .
جسد ٧بمد قاؿ لو: ))يا أبا ا٢بسن، إذا أنا مت فاغسلِب أنت، فإنو ال ينظر أحد إٔب 

غّبؾ إاٌل ذىب بصره، كليكن من ينقل إليك ا٤باء من أىل بيٍب مشدكد العْب فإذا فرغت 
 من غسلي فكفِب بثوبْب أبيضْب كٕبربة ٲبانية((.

 قاؿ علي عليو السبلـ: فإذا فرغنا من غسلك كتكفينك فمن يصلي عليك؟
م ساعة، فأكؿ من قاؿ: ))يا سبحاف اهلل إذا فرغتم من شأ٘ب فأمهلو٘ب على شفّب قرب 

يصلي علي رب السماكات كاألرض، كالٌصبلة من اهلل الرٞبة، ٍب جربيل، ٍب ميكائيل، 
كمبلئكة ٠باء ٠باء، فإذا فرغتم من ذلك فأمهلو٘ب قليبلن، ٍب يتقدـ أىل بيٍب فليصل علٌي 
 األقرب فاألقرب بغّب إماـ، ٍب أ٢بدك٘ب ُب ٢بدم، كاحثوا علٌي الَباب، كأكصيكم بالوصية

 العظمى بفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب خّبان((.

فجعل علي عليو السبلـ يغسل رسوؿ اهلل ُب قميصو كٓب ينزع عنو القميص، كالفضل بن 
العباس مشدكد العْب ينقل عليو ا٤باء، كعلي يقوؿ: أرحِب أرحِب قطعت كتيِب إ٘ب أجد 

أقلبو إال قيلب ٕب،  شيئان، فيقوؿ علي عليو السبلـ: فوالذم بعثو با٢بق نبيان ماٮبمت أف
فعلمت أف ا٤ببلئكة تعينِب على غسلو، فلما غسلو كفنو بثوبْب أبيضْب، كحيًفر لرسوؿ اهلل 

قرب فأ٢بد ٢بدان، كأتى ثوباف مؤب رسوؿ اهلل بقطيفة ٞبراء كانت أيىديت لرسوؿ اهلل من 
 اإلسكندرية، ففرشها ُب قرب رسوؿ اهلل.



 )أبو بكر([ ( استطراد عبد اهلل بن أيب قحافة2])
 ـ(634-573ىػ/13-ؽ ىػ51)

 ]بيعة أيب بكر ككيف ٛبت[
[ أخربنا عبد اهلل بن ا٢بسن اإليوازم بإسناده عن أيب طلحة األنصارم قاؿ: ٤با 106]

حفر لرسوؿ اهلل كأي٢بد لو، فهم ُب ذلك إٍذ نادل رجل عمر بن ا٣بطاب، فخرج إليو 
ٌره، كخرجا كتبعهما أبو عبيدة بن ا١براح، كرسوؿ اهلل يدفن، ٍب رجع كأخذ بيد أيب بكر فسا

 كقاؿ ١بماعة من قريش: انطلقوا بنا فقد جاءنا أمر عظيم ُب سقيفة بِب ساعدة.
أليب بكر، كتؤب علي كأىل بيتو كخواص  -البيعة  -فانطلقوا إليها حٌب كاف من ىىمَّ ّٔا 

 زًيعو مضى منها.من ا٤بهاجرين كنفر من األنصار دفن رسوؿ اهلل ليلة ا٣بميس بعد ىى 
[ أخربنا عبد اهلل بإسناده عن عركة بن ا٤بغّبة بن شعبة، قاؿ:٠بعت أيب يقوؿ: إف 107]

 أكؿ من أخرج ىذا األمر من آؿ رسوؿ اهلل أنا.
 قلت: ككيف ذاؾ يا أبة ؟

قاؿ: انطلقت يـو قيًبض رسوؿ اهلل إٔب باب حجرتو، كقد اجتمع كثّب من الناس كفيهم أبو 
 ما ٯبلسك ىاىنا؟بكر، فقلت لو:

قاؿ: ننتظر خركج علي بن أيب طالب فنبايعو، فإنو أكٔب بالقياـ ُب أمر أمة ٧بمد لسابقتو 
 كقرابتو، مع علمو كمعرفتو بالكتاب كشرائع الدين كقد عهد إلينا فيو رسوؿ اهلل ُب حياتو.

األمر ا١بنْب ُب بطن  فقلت: يا أبا بكر، لئن فعلتموىا لتكونن ىرٍقليَّة كقػىٍيصىرًيَّة، ينتظر ّٔذا
 أمو من أىل ىذا البيت حٌب تضع.

 قاؿ: فألقيتها ُب قلبو، ٍب أتيت عمر بن ا٣بطاب، فقلت: أدرؾ.
 فقاؿ: كمىا ذاؾ؟

قلت: إف أبا بكر جالس على باب حجرة النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ينتظر خركج 
ية كقيصرية تنتظر ّٔا ا٢ببلى علي بن أيب طالب ليبايعو، كلعمرل لئن فعلتموىا لتكونن ىرقل



 ُب بطنها حٌب تضع.
فقاـ عمر سريعان كاٞبرت عيناه غضبان، حٌب أتى أبا بكر، ٍب قاؿ: ما دعاؾ إٔب ما يقوؿ 

ا٤بغّبة، انظر يا أبا بكر ال تطمع بِب ىاشم ُب ىذا األمر فإنا إف فعلنا ذلك ذىبت اإلمرة 
 من قريش إٔب آخر أياـ الدنيا.

بن عبادة األنصارم كاجتماعهم ُب سقيفة بِب ساعدة، فانطلق مع أيب  كأتاٮبا خرب سعد
بكر أبو عبيدة بن ا١براح كاجتمع إليهم ا٤بهاجركف من قريش كعدة من األنصار حٌب أتوىم 

 كأبرموا أمرىم لبيعة أيب بكر كقد تنازعت فيو األنصار كأكثركا احملاكرة كالكبلـ.
سناده عن أنس بن مالك قاؿ: لقد رأيت عمر [ أخربنا أٞبد بن سعيد الثقفي بإ108]

 يزعج أبا بكر إٔب ا٤بنرب إزعاجان.
أخربنا ٧بمد بن ببلؿ بإسناده عن أيب جعفر الباقر عليو السبلـ، قاؿ: قاؿ  -[ 109]

رسوؿ اهلل: ))من أحب عليان ككااله أحبو اهلل كىداه، كمن أبغض عليان كعاداه أصىمَّو اهلل 
٤بن أحب عليان كتواٌله، ككجبت لعنة ريب ٤بن أبغض عليان كأعماه، كجبت رٞبة ريب 

 كعاداه((.
 فقالت عائشة: يا رسوؿ اهلل، ادع ٕب كأليب.

بىٍت لكما رٞبةي ريب، كإف   فقاؿ رسوؿ اهلل: ))إف كنت أنت كأبوؾ ٩بن أحب عليان كتواله كجى
 كنتما ٩بن أبغض عليان كعاداه كجبت عليكما لعنة ريب((.

  أف أكوف أنا كأيب كذلك.فقالت: أعاذ٘ب اهلل
 فقاؿ رسوؿ اهلل: ))أبوؾ أكؿي من يغصبو حقو، كأنت أكؿ من يقاتلو((.

 ]موقف اإلماـ علي عليو السبلـ من بيعة أيب بكر[
[ أخربنا عبد اهلل بن ا٢بسن اإليوازم، بإسناده عن ٧بمد بن يزيد بن ركانة قاؿ: ٤با 110]

فلم يبايعو، كفر إليو طلحة كالزبّب فصارا معو ُب  بويع أليب بكر قعد عنو علي عليو السبلـ
 بيت فاطمة عليها السبلـ كأبيا البيعة أليب بكر.



كقاؿ كثّب من ا٤بهاجرين كاألنصار: إف ىذا األمر ال يصلح إالٌ لبِب ىاشم، كأكالىم بو بعد 
كرىوه ٤با رسوؿ اهلل علي بن أيب طالب لسابقتو كعلمو كقرابتو، إالٌ الطلقاء كأشباىهم فإهنم  

ُب صدكرىم، فجاء عمر بن ا٣بطاب كخالد بن الوليد كعياش بن أيب ربيعة إٔب باب 
 فاطمة، فقالوا: كاهلل لتخرجن للبيعة أك لنحرقٌن عليكم البيت.

 فصاحت فاطمة: يارسوؿ اهلل، مالقينا بعدؾ.
 فخرج عليهم الزبّب مصلتان بالسيف فحمل عليهم، فلما بصر بو عياش قاؿ لعمر: إتق

الكلب، فألقى عليو عياش كساءن لو حٌب احتضنو، كانتزع السيف من يده فضرب بو حجران 
 فكسره.

[ أخربنا عبد اهلل بن ا٢بسن اإليوازم بإسناده عن عدم بن حاًب، قاؿ: قالوا أليب 111]
 بكر: قد بايعك الناس كلهم إالٌ ىذاف الرجبلف: علي بن أيب طالب كالزبّب بن العواـ.

 ا، فأيٌب ّٔما كعليهما سيفاٮبا، فأمر بسيفيهما فأخذا، ٍب قيل للزبّب: بايع.فأرسل إليهم
 قاؿ: ال أبايع حٌب يبايع علي.

 فقيل لعلي: بايع.
 قاؿ: فإف ٓب أفعل فمو!؟

 فقيل لو: يضرب الذم فيو عيناؾ.
 كمدكا يده، فقبض أصابعو ٍب ر فع رأسو إٔب السماء كقاؿ: اللهم اشهد.

يب بكر، فأما سيف الزبّب فإهنم كسركه بْب حجرين، كأما سيف فمسحوا يده على يد أ
 علي فردكه عليو.

[ أخربنا ٧بمد بن جعفر ا٢بداد السركم بإسناده عن زيد بن أسلم عن أبيو، قاؿ:  112]
كنت فيمن ٞبل ا٢بطب إٔب باب علي عليو السبلـ فقاؿ عمر: كاهلل لئن ٓب ٚبرج يا علي 

 ألحرقن البيت ٗبن فيو.



خربنا ٧بمد بن جعفر ا٢بداد بإسناده عن زيد بن أسلم عن أبيو قاؿ: شهدت [ أ113]
عمر بن ا٣بطاب يـو أراد أف ٰبرؽ على فاطمة بيتها، كقاؿ: إف أبوا أف ٱبرجوا فيبايعوا أبا 

 بكر أحرقت عليهم البيوت، فقلت لعمر: إف ُب البيت فاطمة، أفتحرقها؟
 قاؿ: سألتقي أنا كفاطمة.

د بن سعيد الثقفي بإسناده عن معمر قاؿ: قلت للزىرم: ٓب يبايع علي [ أخربنا أٞب114]
 إال بعد ستة أشهر؟ يعِب أبا بكر.

 قاؿ: ال كال أحد من بِب ىاشم حٌب بايعو علي.
البيعة دعول من الزيٍىرم، اللهم إالٌ على ماقدمنا من مسحهم يده على يد أيب «: قلت»

بيعتو، لثبوت أنو ٓب يبايع ا٤بهاجركف كعلي بكر، كىذا ٙبىىجيٍج من ادعى اإلٝباع على 
 كغّبىم، فالبيعة تفتقر إٔب الربىاف.

 ]إخباره صلى اهلل عليو كآلو كسلم ٤با سيكوف بعده من تبديل بعض أصحابو[
[ أخربنا أٞبد بن سعيد الثقفي بإسناده عن أيب رافع، قاؿ: كاف أبو ىريرة ٰبدث أف 115]

لو كسىٌلم قاؿ: ))يىرًد عليَّ يـو القيامة رىط من أصحايب فييٍجلوف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عىلىٍيًو كآ
عن ا٢بوض، فأقوؿ: أم رب، أصحايب أصحايب، فيقوؿ: إنك ال علم لك ٗبا أحدثوا 

 بعدؾ، إهنم ارتدكا بعدؾ على أدبارىم القهقرل((.
ؿ:  [ أخربنا أٞبد بن سعيد كجعفر بن سليماف بإسنادٮبا عن أيب عثماف النهدم، قا116]

كاف رسوؿ اهلل كعلي ٲبشياف، فمرا ٕبديقة فقاؿ علي:ما أحسن ىذه ا٢بديقة يا رسوؿ 
 اهلل؟

فقاؿ: ))يا علي، إف لك ُب ا١بنة أحسن منها(( حٌب مرَّا بسبع يقوؿ علي ذلك كيقوؿ لو 
 رسوؿ اهلل مثل ذلك القوؿ، فضمو إليو كبكى.

 فقاؿ علي: ما يبكيك يارسوؿ اهلل بأيب أنت كأمي؟
 ))ضغائن ُب صدكر رجاؿ من أمٍب ال يبدكهنا لك إالَّ بعدم((. قاؿ:



 قاؿ: يا رسوؿ اهلل، ُب سبلمة من ديِب؟
 قاؿ: ))ُب سبلمة من دينك((.

[ أخربنا ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب الصواؼ بإسناده عن أنس بن مالك قاؿ: 117]
فمررنا ٕبديقة،  خرجت أنا كعلي مع النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب حيطاف ا٤بدينة،

فقاؿ علي:ما أحسن ىذه ا٢بديقة يارسوؿ اهلل، فقاؿ: ))حديقتك ُب ا١بنة أحسن منها((، 
 حٌب عد سبع حدائق، ٍب أىول رسوؿ اهلل برأسو كأشار إٔب منكبو ٍب بكى.

 فقاؿ لو: ما يبكيك يارسوؿ اهلل؟
 قاؿ: ))ضغائن لك ُب صدكر قـو ال يبدكهنا لك حٌب يفقدك٘ب((.

  بكر كخالد كاإلماـ علي[]بْب أيب
[ أخربنا عبد اهلل بن ا٢بسن اإليوازم بإسناده عن أيب جعفر، عن أبيو عن جده 118]

ا٢بسْب بن علي عليهم السبلـ قاؿ: قاؿ أبو بكر ٣بالد بن الوليد: إذا صليت الصبح 
 كسلمت فاقتل عليان، فلما فرغ من صبلتو سلم ُب نفسو، كصاح: ال تفعل ما أمرتك.

علي: ىو كاهلل أضيق حلقة من أف يفعل ما أمرتو، كاهلل لو فعل ما خرجت أنت فقاؿ 
 كأصحابك إالٌ مقتلْب.

[ كحدثنا جعفر بإسناده عن ابن عباس قاؿ:أمر أبو بكر خالد بن الوليد أف يشتمل 119]
على سيف كيصلي إٔب جنب علي بن أيب طالب، فإذا سلم فإف ىو بايع كإال عبله 

 ا أليب بكر ُب ذلك فقاؿ قبل أف يسلم: ال يفعل خالد ما أمرتو.بالسيف، ٍب إنو بد

 ]منع فاطمة عليها السبلـ فدكان[
[ أخربنا عبد اهلل بن ا٢بسن اإليوازم بإسناده عن زيد بن ا٢بسن بن علي بن أيب 120]

طالب عليهم السبلـ قاؿ:جاءت فاطمة بنت رسوؿ اهلل إٔب أيب بكر فقالت: إف رسوؿ اهلل 
 كان ُب حياتو.أعطا٘ب فد 

 فقاؿ أبو بكر ما يعلم بذلك.



 قالت: أـ أٲبن تعلم، كتشهد ٕب بذلك، كقد قاؿ رسوؿ اهلل: ))إهنا من أىل ا١بنة((.
فجاءت أـ أٲبن فشهدت ٥با بذلك، فرد أبو بكر فدؾ عليها ككتب ٥با بذلك كتابا، 

اؿ ٥با: من فخرجت فاطمة من عند أيب بكر كالكتاب معها، فلقيها عمر بن ا٣بطاب. فق
 أين أقبلت يا بنت ٧بمد؟.

قالت: جئت من عند أيب بكر سألتو أف يرد عليَّ فدكان، كشهدت عنده أـ أٲبن أف رسوؿ 
 اهلل أعطانيها، فردىا عليَّ أبو بكر ككتب ٕب بذلك كتابان.

فقاؿ ٥با عمر: أريِب الكتاب. فدفعتو إليو فأخذه عمر، كتفل عليو ك٧با ما فيو، كقاؿ: إف 
 اهلل قاؿ: ))إنا معاشر األنبياء ال نورث ما تركنا فهو للمسلمْب((. رسوؿ

 فرجعت فاطمة باكيةن حزينة.
[ أخربنا إسحاؽ بن إبراىيم ا٢بديدم بإسناده عن أيب سعيد ا٣بدرم قاؿ: ٤با نزلت 121]

 دكان.[ دعا رسوؿ اهلل فاطمة كأعطاىا ف26على رسوؿ اهلل ?كىآًت ذىا اٍلقيٍرىبى حىقَّوي?]اإلسراء:
[ أخربنا علي بن ا٢بسن بن سليماف البجلي بإسناده عن جعفر بن ٧بمد، عن أبيو: 122]

أف فدكان تسع قريات متصبلت، حد منها ٩با يلي كادم القرل، ًغلَّتها ُب كل سنة ثبلٜبائة 
-ألف دينار، ٓب تيضرب ٖبيل كال ركاب، أعطاىا النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم فاطمة 

قبل أف ييقبض بأربع سنْب، ككانت ُب يدىا ٙبتمل غبلهتا، كعبد يسمى  -ـعليها السبل
جينىّبا، ككيلها، فلما قبض رسوؿ اهلل أنفذ أبو بكر رجبلن من قريش بعد ٟبسة عشر يومان 

 فأخرج ككيل فاطمة منها.

[ كأخربنا علي بن ا٢بسْب بإسناده عن عبد اهلل بن ا٢بسن عليهما السبلـ أنو أخرج 123]
فاطمة من فدؾ، كطلبها بالبينة بعد شهر من موت النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ككيل 

فلما كرد ككيل فاطمة عليها السبلـ كقاؿ: أخرجِب صاحب أيب بكر، سارت فاطمة عليها 
السبلـ كمعها أـ أٲبن كنسوة من قومها إٔب أيب بكر، فقالت:فدؾ بيدم أعطانيها رسوؿ 

 اهلل كتعرض صاحبك لوكيلي.



 اؿ: يا بنت ٧بمد أنت عندنا مصدقة إالٌ أف عليك البينة.فق
 فقالت: يشهد ٕب علي بن أيب طالب، كأـ أٲبن.

فقاؿ: ىاٌب فشهد أمّب ا٤بؤمنْب كأـ أٲبن، فكتب ٥با صحيفة كختمها فأخذهتا، فاطمة 
عليها السبلـ فاستقبلها عمر، فقاؿ: يا بنت ٧بمد ىلم الصحيفة، كنظر فيها كتفل فيها 

 ا.كمزقه
[ أخربنا أٞبد بن سعيد بن عثماف الثقفي بإسناده عن عائشة أف فاطمة كالعباس 124]

أتيا أبا بكر يلتمساف مّباثهما من النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم كٮبا حينئذ يطلباف أرضو 
من فدؾ كسهمو من خيرب، فقاؿ ٥بما أبو بكر: ٠بعت رسوؿ اهلل يقوؿ: ))إناَّ معاشر 

 ماتركناه صدقة((. األنبياء النورث
فهجرتو فاطمة عليها السبلـ كٓب تكلمو حٌب ماتت، كدفنها علي عليو السبلـ ليبلن كٓب يؤذف 

 ّٔا أبابكر.
قلت: كالذم طلباه مّباثان سهمو من خيرب، فأما فدؾ فقد كاف لفاطمة ُب حياة النيب صلى 

 اهلل عليو كآلو كسلم كما قدمنا كىو كجو ا٢بديث.

 ها السبلـ[]كفاة فاطمة علي
[ أخربنا أٞبد بن خالد الفارسي بإسناده عن عبد اهلل بن ا٢بارث قاؿ: عاشت 125]

 فاطمة بعد النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ٜبانية أشهر.
[ أخربنا أبو أٞبد األ٭باطي بإسناده عن عبد اهلل بن بريدة، قاؿ: ما لبثت فاطمة 126]

سبعْب يومان كليلة، يرككف أهنا كيمدت عليو، فلما  بعد النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم إالٌ 
حيًضرت قالت:إ٘ب ألستحيي إذا ٞبلت من خبللة جسمي، فقالت: أ٠باء بنت عميس قد 

رأيت شيئان يصنع با٢ببشة، فصنعت ٥با النعش فلما رأتو قالت: سَبؾ اهلل. فاستنو الناس 
 بعد.

عن عيسى بن عبد اهلل عن أبيو  [ أخربنا ا٢بسن بن ٧بمد بن مسلم الكوُب بإسناده127]



عن جده عن علي عليهم السبلـ قاؿ: ٤با حضرت فاطمة الوفاة دعتِب، فقالت:أمنفذ أنت 
 كصيٍب كعهدم أك كاهلل ألكصْب إٔب غّبؾ.

 قاؿ: قلت: بل أنفذىا.
.  قالت: أما اآلف فبل يشهد٘ب أبو بكر كال عمر كال يصليا عليَّ

 تريد أف تدفنها؟ قاؿ: فلما توفيت أرسل الرجبلف مٌب
 قاؿ: الصبح إف شاء اهلل.

قاؿ: كماتت ُب بيٍب الذم ُب ا٤بسجد، قاؿ فنقلتها إٔب دارم القصول، ٍب غسلتها ُب بيت 
فيها فجعلت أغسلها كتسكب ا٤باء علي أ٠باء بنت عميس، ٍب خرجت ّٔا ليبلن أنا كابناىا 

هلل بن أيب رافع، حٌب دفناىا ا٢بسن كا٢بسْب كعمار كأبو ذر كا٤بقداد بن األسود كعبيد ا
بالبقيع من آخر زاكية دار عقيل، كبعث إٕبَّ الرجبلف أحدٮبا بالسنح علي ميلْب من ا٤بدينة 

 عند امرأة لو من األنصار، فجاء يركض، كقد أثرت سبعة أقرب كرششتها فقاؿ ٕب: أغدران.
و علمنا أف ىواىا فقلت: ال كلكنو عهد ككصية، فأما أحدٮبا فأبلس، كأما اآلخر فقاؿ: ل

 أف النشهدىا ما شهدناىا.

 ]حديث فاطمة )ع( ُب نساء ا٤بهاجرين كاألنصار[
قاؿ: ك٤با اشتدت علتها اجتمع إليها نساء ا٤بهاجرين كاألنصار ذا صباح فقلن: كيف 

 أصبحت يا بنت رسوؿ اهلل عن علتك؟
بػىٍرهتم، كلفظتهم قالت: أصبحت كاهلل عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، شنئتهم بعد إذ سى 

بعد إذ عجمتهم، فقبحان لفيلوؿ ا٢بد، كخىور القناة، كخطل الرأم، ?لىًبٍئسى مىا قىدَّمىٍت ٥بىيٍم 
اًلديكفى?]ا٤بائدة: [، كٰبهم أٗبَّ لقد 80أىنفيسيهيٍم أىٍف سىًخطى اهلل عىلىٍيًهٍم كىُب اٍلعىذىاًب ىيٍم خى

بط الركح األمْب، كالطيبْب ألىل الدنيا زحزحوىا عن ركاسي الرسالة، كقواعد النبوة كمه
[، كمىا نقموا من أيب حسن نقموا كاهلل 15كالدين، ?أىالى ذىًلكى ىيوى ا٣ٍبيٍسرىافي اٍلميًبْبي?]الزمر:

نكّب سيفو، كنكاؿ كقعو، كشدة كطأتو ك تػىنىمُّره ُب ذات اهلل، كاهلل لو تكافئوا على زماـو 



ّٔم سّبنا سجحان، ال تٍكلىم حشاشتو، كال تضع راكبو، نبذه إليو رسوؿ اهلل العتقلو، كلسار 
ّب ضفتاه، كألٍصدىرىم بطانان، قد ٚبّبىم الرم، غّب ميتىحىل منو بطائل  كألكردىم موردان ٭بّبان، ٛبًى
إالٌ بغمرة الباىل كردعة سؤر الساغب، كلفتحت عليهم بركات من السماء كاألرض، كلكن  

َّ أراكٌن الدىر عجبان، كذبوا، كسيعذّٔم اهلل ٗبا كانوا يك سبوف؛ أال ىلمٌن فا٠بعٌن كمىا ًعٍشًبي
ئوا؟، كبأم عركة ٛبسكوا؟ ?لىًبٍئسى اٍلمىٍؤبى كىلىًبٍئسى اٍلعىًشّبي?]ا٢بج: [، ?بًٍئسى 13إٔب أم ركن ١بى

نابا بالقوادـ، كالعجز بالكاىل فبعدان  -كاهلل  -[، استبدلوا 50لًلظَّاًلًمْبى بىدىالن?]الكهف: الذُّ
سحقان لقـو ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعان ?أىالى ًإنػَّهيٍم ىيمي اٍلميٍفًسديكفى كىلىًكٍن الى ك 

 [.12يىٍشعيريكفى?]البقرة:
[ أخربنا علي بن ا٢بسن بن سليماف البجلي بإسناده عن أيب جعفر ٧بمد عليو 128]

 السبلـ أنو سئل: كم عاشت فاطمة بعد رسوؿ اهلل؟
 ا سبع كعشركف سنة.قاؿ: أربعة أشهر، كتوفيت ك٥ب

 كركينا عن جعفر عليو السبلـ، كاف ٥با ٜبانية عشر سنة كسبعة أشهر.

[ أخربنا إبراىيم بن سليماف بن ا٤برزباف السركم بإسناده عن أنس بن مالك قاؿ: ٤با 129]
 ماتت فاطمة بنت رسوؿ اهلل دخل علي بن أيب طالب قربىا كىو يقوؿ:

 ككل الذم دكف ا٤بمات قليللكل اجتماع من خليلْب فرقة .... 
 كإف افتقادم فاطمان بعد أٞبد .... دليل على أف اليدـك خليل

 
فلما ٞبلت ا١بنازة قاـ علي عليو السبلـ ُب ا٤بقربة فقاؿ: السبلـ عليكم يا أىل الببلء 

أموالكم قد قسمت، كدكركم قد سكنت، كنساؤكم قد نكحت، فهذا خرب ما عندنا، فما 
ردَّ على نفسو فقاؿ: كالذم بعث ٧بمدان با٢بق نبيان، كاصطفاه  ٍب»خرب ما عندكم ؟ 

 لقالوا كجدنا خّب الزاد ىو التقول.« بالرسالة ٪بيان لو أذف ٥بم ُب ا١بواب



 ]كفاة أيب بكر[
[ أخربنا علي بن ا٢بسن بن سليماف البجلي بإسناده عن أيب جعفر عليو السبلـ، 130]

كآخرين أف عبد الرٞبن بن عوؼ دخل على أيب  كبإسناد آخر عن عمرك بن أيب ا٤بقداـ،
 بكر ُب مرضو الذم توُب فيو، فأصابو مفيقان، فقاؿ عبد الرٞبن: أصبحت كا٢بمد هلل بارئان.

 قاؿ: أتراه ؟، قاؿ: نعم
قاؿ: أما إ٘ب مع ذلك شديد الوجع، مالقيت منكم يا معشر ا٤بهاجرين أشد علٌي من 

فسي، فكلكم كـر أنفو من ذلك، يريد أف يكوف األمر كجعي، إ٘ب كىلًيتي أمركم خّبكم ُب ن
 لو.

، ككاف خازنو، ٍب طلحة بن عبيد اهلل قاؿ:بلغِب «بن أيب فاطمة»قاؿ كدخل عليو معيقيب 
أنك تريد أف تستخلف عمر بن ا٣بطاب، كاهلل مالو ذلك القدـ ُب اإلسبلـ، كال البيت ُب 

د، كإنو لفظ غليظ، كأنت حي بْب ُب اإلسبلـ كا١بها« كالكفاءة»قريش، كال العناء 
أظهرنا، فلو فارقتنا كاف أفظ كأغلظ، كاهلل ليسألنك اهلل عن استخبلفك إياه علينا، فما 

 أنت قائل لو؟
فقاؿ لو أبو بكر: تاهلل هتدد٘ب! لئن سألِب ريب ألقولن استخلفت عليهم خّب أىلك، ككاهلل 

م ألنفينك إٔب أرض اليمن، حٌب ٍب كاهلل لئن عصيتو كذكرتو بسوء كأنا حي بْب أظهرك
 تكوف حراثان يأكل كدَّ يده، ٍب قاؿ: يا معيقيب خذ بيده كأٍخرًٍجو ال أقاـ اهلل رجليو.

فخرج طلحة، ٍب أكصى إٔب عمر حٌب إذا ثقل قاؿ: إنِب ال آسى من الدنيا إالٌ على ثبلث 
لت رسوؿ اهلل كددت أ٘ب تركتهن، كثبلث تركتهن كددت أ٘ب فعلتهن، كثبلث كددت أ٘ب سأ

 عنها:
فأما اللواٌب كددت أ٘ب تركتها: فوددت أ٘ب ٓب أكشف بيت فاطمة بنت رسوؿ اهلل كإف  

ككاف  -كانوا أغلقوه على ا٢برب، ككددت أ٘ب ٓب أكن أحرقت الفجاءة السلمي بالنار، 
ككددت يـو سقيفة بِب ساعدة أ٘ب قذفت األمر ُب عنق أحد الرجلْب: عمر بن  -يفعل بو 
 كأيب عبيدة بن ا١براح، فكاف أحدٮبا أمّبان ككنت كزيران. ا٣بطاب



كأما اللواٌب كددت أ٘ب فعلتهن:فوددت أ٘ب يـو أتيت بأشعث بن قيس أسّبان ضربت عنقو، 
ككددت أ٘ب حيث كجهت خالد بن الوليد إٔب أىل الردة أقمت بذم القصة إف ظفر 

جهت خالد بن الوليد إٔب ا٤بسلموف ظفركا، كإف ىربوا كنت مردان، ككددت أ٘ب حيث ك 
 الشاـ أ٘ب سّبت عمر إٔب العراؽ.

كأما اللواٌب كددت أ٘ب سألت رسوؿ اهلل عنهن: فوددت أ٘ب سألتو عن ىذا األمر فبل 
ينازعو أحد، ككددت أ٘ب سألتو ىل لؤلنصار فيو نصيب، ككددت أ٘ب سألت عن مّباث 

 بنت األخ كالعمة، فإف ُب نفسي منها شيئان.
علي بن ٧بمد بن ا٥بيثم السعدم، عن عمرك بن علي بن ٕبر أف أبا بكر  [ أخربنا131]

مات كىو ابن ثبلث كستْب سنة، ليلة األربعاء لثبلث بقْب من ٝبادل األكٔب سنة ثبلث 
 عشرة، كدفن ليبلن، كصلى عليو عمر، كىٕبى سنتْب كثبلثة أشهر كعشرة أياـ.

منو، ككٕب ُب ربيع األكؿ سنة إحدل عشرة  كقيل: إنو توُب ُب ٝبادل اآلخرة لليلتْب بقيتا
 من مهاجرة النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم .

 ( استطراد: عمر بن ا٣بطاب )أبو حفص([3])
 ـ( 644 - 584ىػ /  23 -ؽ ىػ 40)

 قاؿ عمرك بن علي باإلسناد األكؿ: إف عمر ملك عشر سنْب كستة أشهر كٜباف لياؿ.
لثبلث لياؿ بقْب من ذم ا٢بجة، كمكث مطعونان ثبلث  كغّبه يقوؿ: ٜبانية أشهر، ٍب قتل

 لياؿ، كمات يـو السبت لغرة احملـر سنة أربع كعشرين.
كقاؿ: ابن ستْب، كقاؿ ابن أيب حبيبة: سنة ثبلث كعشرين، كىو ابن ثبلث كستْب سنة، 
كقاؿ غّبه: ابن ستْب، كقاؿ ابن عمر: ٠بعت عمر قبل موتو بسنتْب أك ثبلث يقوؿ:أنا 

سبع كٟبسْب أك ٜباف كٟبسْب، أتا٘ب الشيب من قبل أخوإب، ككاف ٱبضب با٢بناء ابن 
 كالكتم ككذلك أبو بكر.



 ]مقولة عمر بعد طعنو[
[ كأخربنا ابن ا٥بيثم بإسناده عن ابن عمر أف عمر ٤با طعن قاؿ: ىل أيصيب أحد 132]

 غّبم؟
 قالوا: نعم.

 خرج؟ قاؿ: اهلل أكرب اسقو٘ب نبيذان، فخرج دـ فقاؿ: ما
 قالوا: دـ، فأٌب بلنب فشرب فخرج اللنب، فقاؿ: ما خرج ؟

 قالوا: لنب.
 قاؿ: إنٌا هلل كإنا إليو راجعوف، لو كاف ٕب ما على األرض الفتديت بو من ىوؿ ا٤بطلع.

 ]قصة الستة أىل الشورل[
ٍب جعلها عمر شورل بْب ستة:علي عليو السبلـ كعثماف، كطلحة، كالزبّب، كعبد الرٞبن 

 عوؼ، كسعد، ٍب قاؿ:ألنا منكم على الناس أٍخوىؼ من الناس عليكم.بن 
 كُب حديث آخر عن ابن عمر أنو قيل لو: استخلف.

فقاؿ: ال أٙبمل أمركم حيان كميتان، ليت حظي منكم الكفاؼ، إف أستخلف فقد استخلف 
 من ىو خّب مِب أبو بكر، كإف أترككم فقد ترككم من ىوخّب مِب رسوؿ اهلل.

 مساءلة بْب عمر كابن عباس[]حوار ك 
 -[ أخربنا ابن ا٥بيثم بإسناده عن ابن عباس قاؿ: دخلت على عمر بن ا٣بطاب 133]

فتنٌفس يومان تنفس الصعداء ظننت أف  -ككاف ٕب مكرمان، ككاف يلحقِب بعلية الرجاؿ 
أعضاءه ستنقصف، فأردت مساءلتو، فتمثلت لو بأبيات من شعر نابغة، قاؿ قلت: قاتل 

 نابغة بِب ذبياف حْب يقوؿ: اهلل
 فإف يرجع النعماف نفرح كنبتهل .... كيأت معدان غيثها كربيعها

 كيرجع إٔب غساف ملك كسؤدد .... كتلك ا٤بُب لو أننا نستطيعها
 كإف يهلك النعماف بعد مطيو .... كٰبيا ُب خوؼ العناف فطوعها



 اكتنحط حصاف آخر الليل ٕبطة .... تقضب منها أك تكاد ضلوعه
 على إثر خّب الناس إف كاف ىالكان .... كإف كاف ُب جنب الفراش ضجيعها

 قاؿ: يا بن عباس، كأنك ترل أف صاحبك ٥با أىل؟!
 قاؿ: قلت: أكليس ٥با أىل ُب قرابتو كصهارتو كسابقتو؟

 قاؿ: بلى، كلكنو امرؤ فيو دعابة.
 قاؿ: فعبد الرٞبن بن عوؼ.

 خاٛبو ُب يد امرأتو.قاؿ: رجل ضعيف لوصار األمر إليو جعل 
 قلت: فالزبّب.

 قاؿ: يبلطم ُب البقيع على ميدو من بير.
 قلت: فطلحة.

 قاؿ: ذكالبأك بإصبعو.
 قاؿ: قلت: سعد.

 قاؿ: صاحب فرس كسبلح.
 كأخرت عثماف، قاؿ: قلت: فعثماف.

ئن قاؿ: أكه أكه، كاهلل لئن صار األمر إليو ليحملن آؿ أيب ميعىٍيط على رقاب الناس، كاهلل ل
ٞبل آؿ أيب معيط على رقاب الناس لينهضٌن الناس إٔب عثماف فليقتلٌنو، كاهلل لئن فعلتي بو 
ليىفعلٌنها، كاهلل لئن فىعلها لييفعلٌن بو. يابن عباس، لو كاف فيكم مثل أيب عبيدة بن ا١براح ما 

شككت ُب استخبلفو كلوكاف فيكم سآب مؤب أيب حذيفة ٓب أشك ُب استخبلفو، كلو  
 فيكم مثل معاذ بن جبل ٓب أشك ُب استخبلفو. كاف

 فقاؿ رجل: أال أدلك عليو؟ عبد اهلل بن عمر.
فقاؿ: قاتلك اهلل، كاهلل ما أردت اهلل ّٔذا، كيف أستخلف رجبلن عجز عن طبلؽ امرأتو! ال 
إرث لنا ُب أموركم، ماٞبدهتا فأرغب فيها ألحد من أىلي؛ ٕبسب آؿ ا٣بطاب أف ٰباسب 



د، فيسأؿ عن أمر أمة ٧بمد، كإف ٪بوت كفافان الكزران كال أجران إ٘ب إذف منهم رجل كاح
 لسعيد.

فخرجوا، ٍب راحوا فقاؿ:قد كنت أٝبعت بعد مقالٍب لكم أنظر أف أكٕب رجبلن أمركم ىو 
أجراكم أف ٰبملكم على ا٢بق، كأشار إٔب علي عليو السبلـ ٍب ما أريد أف أٙبملها حيان 

رىط، سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، كلست ميدخلو فيهم كلكن كميتان، عليكم ّٔؤالء ال
 الستة: علي، كعثماف، كعبد الرٞبن، كسعد، كالزبّب بن العواـ، كطلحة بن عبيد اهلل.

كخرجوا فلما أصبح عمر دعا عليان كعثماف كسعدان كعبد الرٞبن كالزبّب، فقاؿ: اهنضوا إٔب 
رجبلن منكم، ٍب قاؿ:التدخلوا حجرة عائشة، حجرة عائشة بإذف منها، فتشاكركا كاختاركا 

 ٍب كضع رأسو، فتناجوا فارتفعت أصواهتم.
كدخل ابن عمر على أبيو فقاؿ:عمر أعرضوا عن ىذا األمر، فإذا مت فتشاكركا ثبلثة أياـ 
كليصل بالناس صهيب، كال تىبيًٌب الرابع إالٌ كعليكم أمّب منكم كٰبضر عبد اهلل بن عمر 

و من األمر، كطلحة شريككم ُب األمر كمن ٕب بطلحة، فقاؿ سعد بن مشّبان كال شيء ل
 أيب كقاص: أنا لك بو.

 كقاؿ للمقداد بن األسود: اٝبع ىؤالء الرىط إذا كضعو٘ب ُب حفرٌب حٌب ٱبتاركا رجبلن.
كقاؿ لصهيب: صٌل بالناس ثبلثة أياـ، كأحضر عبد اهلل بن عمر كال شيء لو، كقم على 

سة كرضوا برجل كأىب كاحد فاشدخ رأسو، كاضربو بالسيف، كإف رؤكسهم فإف اجتمع ٟب
اتفق أربعة كرضوا رجبلن منهم كأىب اثناف فاضرب رأسيهما، فإف رضي ثبلثة رجبلن كثبلثة 

رجبلن فحكموا عبد اهلل بن عمر فأم الفريقْب حكم لو فليختاكرا رجبلن، فإف ٓب يرضوا ٕبكم 
لرٞبن بن عوؼ، كاقتل الباقْب إف رغبوا عما اجتمع عبد اهلل فكونوا مع الذين فيهم عبد ا

 عليو الناس.
كخرجوا كتلقى العباس عليان عليو السبلـ فقاؿ: ٓب أر حظك ُب شيء إاٌل رجعت إٌٕب ٗبا 

أكره، أشرت عليك عند كفاة رسوؿ اهلل أف تعاجل األمر فأبيت، كهنيتك حْب ٠باؾ عمر 



احذر ىؤالء الرىط فإهنم ال يربحوف  ُب الشورل أف تدخل معهم، فاحفظ عِب كاحدة:
 يدفعوننا عن ىذا األمر حٌب يقـو بو غّبنا، كاٙب اهلل ال تنالو إالٌ بشر.

فقاؿ علي عليو السبلـ: لئن بقي عمر ألذكرنو ٗبا أتى، كلئن مات ليتداكلوهنا بينهم 
 «:ببيتْب من الشعر، فأنشأ يقوؿ»كليجديٌف ما يكرىوف، ٍب ٛبثل 

 ات عشية .... غدكان كرحنا فابتدرنا احملصباحلفت برب الراقص
 ليجتلنب رىط ابن يعمر قانيان .... ٪بيعان بنو الشداخ كردان مصلَّبان 

فلما مات عمر خبل عبد الرٞبن بعلي عليو السبلـ كقاؿ: إنك تقوؿ إ٘ب أحق من حضر 
تسّب  باألمر لسابقتك كلقرابتك كحسن أثرؾ ُب الدين كٓب تبعد، كلكن أكىلّْيك على أف

بسّبة أيب بكر كعمر، قاؿ: بل بسّبة رسوؿ اهلل، فقاؿ: الحاجة لك فيها، ٍب خبل بعثماف 
 كبايعو.

[ أخربنا أٞبد بن سعيد بإسناده عن ابن عباس قاؿ: ٤با كاف آخر حجة حجها 134]
عمر، ك٫بن ٗبُب أتا٘ب عبد الرٞبن بن عوؼ فقاؿ: لو شهدت أمّب ا٤بؤمنْب، كأتاه رجل 

 ا٤بؤمنْب إ٘ب ٠بعت فبلنان يقوؿ: لو قد مات أمّب ا٤بؤمنْب لقد بايعت فبلنان، فقاؿ:يا أمّب
فقاؿ عمر: إنِب لقائم العشية ُب الناس فمحذرىم ىؤالء الرىط الذين يريدكف أف يغصبوا 

 ا٤بسلمْب أمرىم، قلت: إف ا٤بوسم ٯبمع رعاع الناس، كلكن أمهل حٌب تقدـ ا٤بدينة.
بلغِب أف فبلنان منكم يقوؿ:لو قد مات أمّب ا٤بؤمنْب بايعت  فلما قدـ ا٤بدينة قاؿ: إنو

-فبلنان، فبل يػىغيرٌف امرءا أف يقوؿ: بيعة أيب بكر كانت فػىٍلتىة، كقد كانت كذلك إاٌل أف اهلل 
 كىقىى شرىا. -تعأب

ٍب قاؿ: إف عليان كالزبّب كمن معهما ٚبلفوا عنا ُب بيت فاطمة، كٚبلفت عنا األنصار بأسرىا 
قيفة بِب ساعدة، كاجتمع ا٤بهاجركف إٔب بيت أيب بكر، فقالوا: يا أبا بكر انطلق بنا ُب س

إٔب إخواننا من األنصار، فانطلقنا نؤمهم فإذا ىم ٦بتمعوف ُب سقيفة بِب ساعدة بْب 
 أظهرىم رجل متزمل، قلت:من ىذا؟



 قالوا: سعد بن عبادة.
 قلت: مىا شأنو؟
 قالوا: ىو كىًجع.

ر، ٍب قاؿ: ٫بن األنصار، ككتيبة اإلسبلـ كأنتم يا معشر قريش رىط فقاـ خطيب األنصا
منا، فإذا ىم يريدكف أف ٱبتزلونا من أصلنا، فلما أردت الكبلـ قاؿ أبو بكر: على رسلك، 

فحمد اهلل أبو بكر ٍب قاؿ: لن تعرؼ العرب ىذا األمرإالٌ ٥بذا ا٢بي من قريش، كإ٘ب قد 
وا أيهما شئتم، كأخذ بيدم كيد أيب عبيدة بن رضيت لكم أحد ىذين الرجلْب فبايع

 ا١براح.
فلما قضى أبو بكر مقالتو قاـ رجل من األنصار فقاؿ: أنا جذيلها احملكك، كعذيقها 

 ا٤برجب، منا أمّب كمنكم أمّب يا معشر قريش، كإال أحلنا ا٢برب فيما بيننا كبينكم جذعة.
د كاحد، كلكن منا األمراء كمنكم قاؿ معمر عن قتادة: فقاؿ: إنو اليصلح سيفاف ُب غم

 الوزراء.
قاؿ الزىرم ُب حديثو: فارتفعت األصوات بيننا ككثر اللغط، فقلت: يا أبا بكر ابسط يدؾ 
أبايعك، فبسط يده فبايعتو، قاؿ: كثرنا على سعد، حٌب قاؿ قائل: قتلتم سعدان، قاؿ قلت: 

بيعة أيب بكر كانت فلتة، فقد كانت  قتل اهلل سعدان، ٍب قاؿ: فبل يغررف امرءان أف يقوؿ: إف 
كذلك غّب أف اهلل تعأب كقى شٌرىا، ٍب قاؿ: فمن بايع رجبلن من غّب مشورة من ا٤بسلمْب 

 فإنو ال يبايع لو إالٌ ىو كال الذم بايعو يغره أف يقتل.
قاؿ الزىرم: أخرب٘ب عركة بن الزبّب أف الذم قاؿ: أنا جذيلها احملكك كعذيقها ا٤برجب 

 ا٤بنذر. حباب بن

 ( استطراد عثماف بن عفاف بن أيب العاص األموم[4])
 ـ( 656 - 577ىػ /  35 -ؽ.ىػ  47)



 ]بيعة عثماف كبعض أخباره كما نقلت عن اإلماـ النفس الزكية[
[ أخربنا ٧بمد بن إسحاؽ بن إبراىيم العامرم بإسناده عن قيس بن الربيع، أف 135]

عبد اهلل بن ا٢بسن )صلوات اهلل عليو( فسألو   رجبلن من أىل ا٤بوصل كتب إٔب ٧بمد بن
كيف كانت بيعة عثماف كأحداثو إٔب أف قتلو ا٤بسلموف؟ فقاؿ لو: كاف أكؿ ما عاب عليو 

 ا٤بسلموف أهنم كلموه ُب إنفاذ كصية عمر ُب عبيد اهلل بن عمر.
كا٥برمزاف  قاؿ ٧بمد بن عبد اهلل: ككاف عبيد اهلل بن عمر بلغو أنو رأل أبا لؤلؤة مع جهينة

ُب سوؽ ا٤بدينة، كمعو ا٣بنجر الذم طعن بو عمر فقتلهما، فأكصى عمر أيهم كىٕبى أمر 
ا٤بسلمْب أف ينظر عبيد اهلل فإنو قتل رجلْب من ا٤بسلمْب، فإف ىو أقاـ بينة عادلة أهنما ٮبا 

 اللذاف أمرا بقتلو خلى سبيلو.
مد إٔب مقاـ رسوؿ اهلل على منربه فجعل عثماف يعلل الناس إذا كلموه ُب أمره، ٍب إنو ع

فجلس عليو، فقاؿ سلماف: اليـو كلد الشر، كقد كاف أبو بكر قاـ أسفل منو؛ كعمر أسفل 
من مقاـ أيب بكر، ٍب إنو زعم أنو عفا عن عبيد اهلل فقاؿ ا٤بسلموف: ليس لك العفو عنو، 

أنت ٗبنزلة أقصى  فقاؿ: بلى أنا كإب ا٤بسلمْب، فقاؿ علي عليو السبلـ: ليس كما تقوؿ
ا٤بسلمْب رجبلن، ال يسعك العفو عنو، فإ٭با قتلهما ُب كالية غّبؾ كلو كاف ُب كال يتك ما  

 كاف لك.

فلما رأل أف ا٤بسلمْب أىبىوا عليو إالٌ قتلو أمره فدخل إٔب الكوفة، كأقطعو ّٔا داران كأرضان من 
ل الوليد بن عقبة على السواد، كجعل لو غلتها، كعمد إٔب عماؿ عمر فعز٥بم، كاستعم

كىو الذم أنزؿ اهلل فيو: ?ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه  -ككاف أخاه ألمو  -الكوفة 
[ كاستعمل عبد اهلل بن عامر على البصرة، ككاف ابن خالو، ككاف 6بًنىبىإو...?اآلية]ا٢بجرات:

ؿ اهلل صبيان سفيهان الدين لو، كعبد اهلل بن أيب سرح على مصر، ككاف أشد الناس على رسو 
، كمن أخبث ا٤بنافقْب بعد إقراره، كىو الذم قاؿ اهلل فيو: ?كىمىٍن قىاؿى «شركان كعدكانان »

[، كاستعمل يعلى بن منية التميمي على اليمن ُب 93سىأينزًؿي ًمٍثلى مىا أىنزىؿى اهلل?]األنعاـ:



رسو اهلل قد أشباهو فٌساؽو كجفاةو، ٍب عمد إٔب طريد رسوؿ اهلل ا٢بكم بن أيب العاص، ككاف 
أخرجو من ا٤بدينة فأدخلو كأعطاه ثبلٜبائة ألف درىم، كأعطى ا٢بارث بن ا٢بكم صدقة 

ٍس إٍفريًقية، كاستلف من ماؿ اهلل ماالن  البحرين، كأعطى مركاف بن ا٢بكم مائة ألف من ٟبًي
ككاف يلي الفيء كا٣بمس ك ا٤باؿ على عهد رسوؿ اهلل  -عظيمان، فأتاه عبد اهلل بن أرقم 

يتقاضاه، فقاؿ: مالك ك٥بذا كاهلل ال أقضي منو شيئان أبدان، قاؿ: كاهلل ال  -أيب بكر كعمر ك 
 إٔب لك شيئان أبدان ما بقيت.

كقدـ عليو ماؿ من العراؽ فطفق يقسمو بْب بناتو كأىلو ُب الصحاؼ، كاشَبل األرضْب 
، كقد قاؿ اهلل تعأب: ٗباؿ اهلل، كىو أكؿ من بُب القصور ُب ا٤بدينة، كأفاض ا٤باؿ على كلده

ٍغًنيىاًء ًمٍنكيٍم?]ا٢بشر: َى  [.7?كىٍي الى يىكيوفى ديكلىةن بػىٍْبى األى

كقتل الوليد بن عقبة رجبلن بالكوفة من ا٣بيار يقاؿ لو: دينار، فأىب أف يقتلو بو، كشرب 
ا٣بمر الوليد بالكوفة، فشهدكا عليو عنده أنو يصلي بالناس سكراف، فلم يعزلو كٓب يضربو 

ٌب أخرجو أىل الكوفة، كأحيا مواضع القطر ُب البادية، كأرعى فيها أىلها ا٤باشية؛ كقد ح
قاؿ اهلل تعأب: ?قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم مىا أىنٍػزىؿى اهلل لىكيٍم ًمٍن رًٍزؽو فىجىعىٍلتيٍم ًمٍنوي حىرىامنا 

ء، كقد [، كمنع األعراب ا١بهاد ٨بافة أف يشركهم ُب الفىي59كىحىبلىالن...?اآلية]يونس:
 دعاىم اهلل كرسولو إٔب ا١بهاد، فكلمو ا٤بسلموف فيما ركب من ا٤بعاصي فشتمهم كآذاىم.

 ]بْب عبد الرٞبن بن عوؼ كالزبّب كعثماف[
ككاف أكؿ من كلمو علي بن أيب طالب عليو السبلـ، كأغلظ لو ُب ا٤بسجد حٌب حصب  

عبد الرٞبن بن عوؼ كذكر كل كاحد منهما صاحبو، ٍب إهنم اجتمعوا ُب منزؿ الزبّب فقاـ 
عثماف فشتمو، ٍب أخذ نعلو بيده كقاؿ: خلعتو كما خلعت نعلي ىذا، كقاؿ الزبّب مثل 

ذلك؛ فبلغ ذلك القوؿ عثماف، فصعد ا٤بنرب فشتمهم كذكر عبد الرٞبن فقاؿ: إف عدك اهلل 
كلمو قد نافق، كاٚبذ عبيدان من النوبة كالسوداف كأبناء فارس، فإذا كلمو أحد ضربوه؛ ك 



عمار بن ياسر فضربو حٌب غشي عليو كفتقو، فلم يصٌل كٓب يعقل يومان كليلة، كٓب يقلع عنو 
 حٌب ناداه أزكاج النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم : لتخلْب سبيلو أك لنخرجن.

 ]بْب عثماف كأيب ذر الغفارم[
ودف لشيء من ككاف أبو ذر )رٞبو اهلل( بالشاـ، فجعل يذكر أحداثو، كقاؿ معاكية: ال يع

ىذه األحاديث، ككتب إٔب عثماف، فكتب إليو أف اٞبلو على ناب صعبة كاجعل كطأه 
 قتبان، فلم يقلع أبو ذر عن عيبو، فقاؿ معاكية: أٓب أهنك فأبيت؟ قد خرفت كذىب عقلك.
فقاؿ: قد بقي معي من عقلي ما أشهد على رسوؿ اهلل أنو حدثِب أف أحدنا ٲبوت كافران، 

 أنت يامعاكية. إما أنا كإما
فارٙبل أبو ذر حٌب قدـ ا٤بدينة، كقد سقط ٢بم إليتيو كفخذيو، كمرض مرضان شديدان، كبلغ 

 عثماف فحجبو عشرين ليلة، فلما دخل عليو قاؿ:
 ال أنعم اهلل بعمرك عينا .... ٙبية السخط إذا التقينا

د الذم فارقت عليو فقاؿ أبو ذر: ما ٠با٘ب اهلل عمران كال أيب كال أمي، كإ٘ب لعلى العه
رسوؿ اهلل ما غّبت كال بدلت، فقاؿ عثماف: يا غبلـ ناد ٕب قريشان، فلما دخلوا عليو 

قاؿ:دعوتكم ٥بذا الشيخ الذم كذب على نبينا، كفارؽ ديننا كضغن ا٤بسلمْب علينا، إ٘ب 
رأيت أف أقتلو كأصلبو كأنفيو، فقاؿ بعضهم: رأينا لرأيك تبع، كقاؿ بعضهم: صاحب 

 اهلل كشيخ من ا٤بسلمْب العفو عنو أفضل.رسوؿ 
ًذبيوي كىًإٍف  اًذبنا فػىعىلىٍيًو كى كجاء علي عليو السبلـ قاؿ: تنزلونو منزلة مؤمن آؿ فرعوف فإف ?يىكي كى

 [.28يىكي صىاًدقنا ييًصٍبكيٍم بػىٍعضي الًَّذم يىًعديكيٍم?]غافر:
ر مناديو فنادل ُب الناس قاؿ عثماف: بفيك الَباب كسيكوف بو، كقاؿ عثماف: قوموا، كأم

برئت الذمة ٩بن كلم أبا ذر، كأيب أبو ذر أف يكف عنو، كقاؿ: إ٘ب بايعت خليلي رسوؿ 
 اهلل على أف ال تأخذ٘ب ُب اهلل لومة الئم، فسّبه إٔب أرض الرَّبذة، فلم يزؿ ّٔا حٌب مات.



 ]بْب عبد اهلل بن مسعود كعثماف بن عفاف[
أظهر الرباءة منو بالكوفة، فأمر بو فأخرج إليو، فلما قدـ كبلغ أف عبد اهلل بن مسعود قد 

ا٤بدينة، كذلك يـو ا١بمعة، قاـ عثماف على ا٤بنرب يذكر ابن مسعود كيشتمو، كابن مسعود 
ُب ا٤بسجد، فقاـ إليو ككلمو على رؤكس الناس كذكره اهلل، فأمر عبدان أسود يقاؿ لو: ابن 

مسعود: أمر الكافر عثماف غبلمو ابن زمعة  زمعة فوطئو حٌب كسر أضبلعو، ٍب قاؿ ابن
 فكسر أضبلعي.

كخرج أزكاج النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم فضربن أبياهتن حولو ٲبرضنو حٌب مات، 
كأكصى أف ال يصلي عليو عثماف، فدفن بغّب علمو، فلما علم أراد أف ينبشو، فمنعو 

ٌيده ُب ا٢بديد، ٍب سّبه أصحاب رسوؿ اهلل كضرب عبد الرٞبن بن حنبل مائة سوط، كق
إٔب حنْب، كبعث جواسيسان يستمعوف طعن الناس عليو، فإذا ٠بعوا الكلمة من الرجل 

رفعوىا إليو فيحرمو ّٔا حظو من ُبء اهلل، كعاقب رجاالن ُب ذلك بالضرب كانتزع أموا٥بم، 
كأمر بقراءة علي كعبد اهلل كأيب بن كعب أف ال تقرأ، كأمر بكل مصحف على تلك 

ركؼ أف ٰبرؽ؛ كقد قاؿ رسوؿ اهلل: ))نزؿ القرآف على سبعة أحرؼ كلها شاؼو  ا٢ب
.))  كاؼو

فقاؿ أبو ذر: كيلك ال ٙبرؽ كتاب اهلل فيكوف دمك أكؿ دـ يهراؽ، كقاؿ لو أييب: يابن 
 ا٥باكية، يابن النار ا٢بامية قد فعلتها.

سكت كقاؿ: جزاكم كجاء رجل إٔب أيب ُب مسجد رسوؿ اهلل فقاؿ: ما تقوؿ ُب عثماف؟ ف
اهلل يا أصحاب ٧بمد شران، أشهدًب الوحي كًغٍبنا تكتموننا؟! فقاؿ أيب عند ذلك: ىلك 

، قيًتٍلت أك  أصحاب العيقدة كرب الكعبة، أما كاهلل لئن أبقا٘ب اهلل إٔب يـو ا١بمعة قلتي
 استحييت، فمات قبل ا١بمعة.

ف رسوؿ اهلل ركعتْب، كصلى عثماف ٗبُب أربع ركعات، فقاؿ ابن مسعود: صليت خل
كخلف أيب بكر كعمر كذلك، ٍب تفرقت بكم السبل، صليت حقي من أربعكم ركعتْب 

 متقبلتْب.



كأرسل إٔب علي كىو ٗبُب أف يصلي بالناس، فأرسل علي عليو السبلـ إليو إ٘ب إف صليت 
 صليت ركعتْب، فأعاد عليو أف صل أربع ركعات، فأىب علي عليو السبلـ.

موف تعطيل ا٢بدكد كاألحكاـ، كإيثار الدنيا على اآلخرة ساركا إليو من كل فلما رأل ا٤بسل
أفق يستتيبونو، فأرسل إٔب ا٤بهاجرين كاألنصار: إ٘ب أتوب، كأردي ا٤بظآب إٔب أىلها، كأقيم 

ا٢بدكد كاألحكاـ، كأنصف كأعزؿ عيمَّإب، فلما ٠بعوا ذلك قبلوا كرضوا، فرجعوا إٔب 
 أمصارىم.

اس طلب أصحاب رسوؿ اهلل الذم أعطاىم من نفسو فأىب، كزعم أنو ال فلما انصرؼ الن
يطيق ضرب الوليد بن عقبة، كقاؿ: دكنكم فاضربوه، فضربو علي عليو السبلـ بيده، 
كسألوه أف يقيد بدينار، فأىب كزعم أنو أكٔب بو كأنو عفا عن الوليد، فقاؿ الزبّب: كاهلل 

فأىب ككتب إٔب معاكية: إف أىل ا٤بدينة قد كفركا لتقيدف بدينار أك لنقتلن دنانّبكثّبة. 
كخالفوا الطاعة، فأرسل إٔب أىل الشاـ على كل صعب كذلوؿ، ككتب إٔب أىل الشاـ 

فنفركا إليو مع أسيد بن كرز القسرم جد خالد بن عبد اهلل، حٌب إذا كانوا بوادم القرل 
-ٍصر: انظر فبلنان كفبلنان بلغهم قتلو، ككاف كتب إٔب عبد اهلل بن أيب سرح عاملو على مً 

 -لرجاؿ من خيار ا٤بسلمْب من أصحاب رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عىلىٍيًو كآلو كسىٌلم كمن التابعْب
فإذا قدموا إليك فاقتل فبلنان كاصلب فبلنان كاقطع يد فبلف، كبعث ُب ذلك أبا األعور 

قالوا: ىل معك   السلمي، فلقوه ُب بعض الطريق، فأخذكه فسألوه أين تريد؟ قاؿ: مصر،
كتاب؟ قاؿ: ال، ففتشوه فإذا معو الكتاب، فرجعوا إٔب ا٤بدنية كنزلوا بذم خشب ك٠بع 
ا٤بسلموف بذلك بعد أف انصرفوا فنفركا إليو، فلما رأل أهنم نزلوا بو، أرسل إٔب علي عليو 

ترؾ السبلـ يناشده اهلل ٤با كفهم عنو، فقاؿ عليو السبلـ: ال أرل القـو يقبلوف منك إال 
 أمرىم أك يقتلونك.

فلم يزؿ يطلب إليو بأنو يتوب ُب ثبلثة أياـ من كل ذنب، كيقيم كل حد، فإف ٓب يفعل 
فدمو مباح، فكتب علي عليو السبلـ عليو بذلك كتابان كأشهد عليو كأجلو القـو ثبلثان، فلم 



، يصنع شيئان، كسار عمرك بن حـز األنصارم إٔب ذم خشب، فأخرب أنو ٓب يصنع شيئان 
 فقدموا كأرسلوا إليو:أٓب تزعم أنك تتوب؟

 قاؿ: بلى.
 قالوا: فما ىذا الكتاب الذم كتبتو فينا.

 قاؿ: ال علم ٕب بو.
 قالوا: بريدؾ كٝبلك ككتاب كاتبك.

 قاؿ: ا١بمل مسركؽ، كا٣بط قد يشبو ا٣بط، كا٣باًب قد ينقش عليو.
ا٤بنافقْب فأىب، كقاؿ: ما أرل  قالوا: ال نأخذؾ بو إف أقمت ا٢بدكد كرددت ا٤بظآب، كعزلت

 ٕب أمران ُب شيء ما األمر إالٌ لكم.
 قالوا: فاعتزلنا فإف أمرنا ليس ٗبّباث كرثتو عن آبائك.

 قاؿ: ما أنا بالذم أنزع سرباالن كسانيو اهلل.
قالوا: بلى، ليس للرجل أف يتأمر على ا٤بسلمْب كىم لو كارىوف، فأىب، فحاصره ا٤بسلموف 

جاء توبتو، كطلحة بن عبيد اهلل يصلي بالناس، كقد كاف حضر ا٤بوسم، أربعْب ليلة ر 
كأرادت عائشة ا٣بركج إٔب مكة، فأرسل إليها مركاف أنشدؾ اهلل يا أمو ٤با أقمت لعل اهلل 

 يصلح ىذا األمر على يديك.

قالت: كاهلل لوددت أف صاحبك ُب بعض غدائره ىذه مشدكدة عليو، حٌب إذا انتهى إٔب 
و فيو ٍب ارٙبلت، حٌب إذا كانت ُب بعض الطريق ٢بقها عبد اهلل بن عباس، كقد اليم دفعت

بعثو ا٤بسلموف على ا٤بوسم، فلما لقيها قالت: يا بن عباس أذكرؾ اهلل كاإلسبلـ، ال ٚبذؿ 
الناس غدان على قتل ىذا الرجل فإنو حكم بغّب ما أنزؿ اهلل، كبدؿ سنة رسوؿ اهلل 

ثماف قالت: أبعده اهلل بذنبو، ا٢بمد هلل الذم قتلو، كاهلل ما كانطلقت، فلما بلغها قتل ع
بىًليى قميص رسوؿ اهلل حٌب أبلى عثماف دينو، حٌب إذا كاف يـو النحر، صلى بالناس علي 

عليو السبلـ كعثماف ٧بصور، فلما كاف ُب اليـو الثالث من آخر أياـ التشريق ناىضو 



صلت الكندم نيار بن عياض األسلمي ا٤بسلموف، فهم يكلمونو إذ رمى كثّب بن ال
صاحب رسوؿ اهلل بسهم فقتلو، فأرسلوا إٔب عثماف ُب كثّب أف ادفعو إلينا لنقتلو، قاؿ: ٓب 

أكن ألقتل رجبلن نصر٘ب، فناىضو ا٤بسلموف عند ذلك كخرجت إليهم ا٣بيوؿ من دار 
خنس فقاتلهم عثماف كمركاف بن ا٢بكم ُب كتيبة، كعبد اهلل بن الزبّب، كا٤بغّبة بن األ

ا٤بسلموف كىزمهم اهلل، كانتهى إٔب عثماف عند تفرقهم رفاعة بن رافع األنصارم كجبلة بن 
عمرك كعمرك بن حـز ك ٧بمد بن أيب بكر ك ٧بمد بن أيب حذيفة كعبد اهلل ك ٧بمد ابنا 

 بديل ا٣بزاعياف، فضربوه بأسيافهم حٌب قتلوه غّب تائب كال مقر ٕبكم كىزمهم اهلل.

 أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ[]بيعة 
ٍب جاء ا٤بسلموف إٔب مسجد رسوؿ اهلل كأخذكا بيد علي عليو السبلـ فبايعوه على العمل 
بكتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ، فأمر بكل سبلح كاف ُب دار عثماف، 

تاب اهلل ككل ماؿ تقول بو على ا٤بسلمْب فقبضو، كمىا كاف سول ذلك تركو مّباثا على ك
ككذلك السنة ُب أىل القبلة، كأمر بكل ماؿو عيلم أف عثماف اشَباه كاٚبذه من ماؿ اهلل 

 فقبضو، كأمن الناس كلهم غّب سعيد بن العاص، ٍب أمنو بعد ذلك.
كنبذت جيفة عثماف ثبلثة أياـ ال يدفن مع ا٤بسلمْب ُب مقابرىم، فدفن ُب حش كوكب 

ما ظهر معاكية أمر با٢بائط فهدـ حٌب أقصى بو إٔب ُب حائط كاف لليهود تدفن فيو، فل
 العقيق كأمر الناس فدفنوا حوؿ عثماف حٌب اتصلت القبور بقبور ا٤بسلمْب.

 ]عماؿ أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ[
ٍب إف أمّب ا٤بؤمنْب )صلوات اهلل عليو( استعمل على األمصار، فبعث عثماف بن حنيف 

بن عباس على اليمن، كالنعماف بن عجبلف األنصارم  األنصارم على البصرة، كعبيد اهلل
على البحرين، كأبا قتادة على مكة، ككاف أبو موسى األشعرم على الكوفة فنهض أىلها 

إليو فقالوا: أال تبايع ألمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب فإف ا٤بهاجرين كاألنصار قد اجتمعوا 
ما يصنع الناس، فلما رأكا أنو يَببص ّٔم،  على بيعتو، فقاؿ: أنتظر أف يأتيِب كتابو فأنظر



قاـ ىاشم بن عتبة بن أيب كقاص فكلمو كقاؿ:ما تنتظر بنا؟ قاؿ: التعجلوا كتابو يأتينا، 
فقاؿ ىاشم: يا أيها الناس ىذه يدم اليمُب لعلي بن أيب طالب كىذه اليسرل ٕب، كإ٘ب 

ار، فلما فعلو ابتدره الناس أشهدكم أ٘ب قد بايعتو على ما بايعو عليو ا٤بهاجركف كاألنص
 فبايعوه كبايعو أبو موسى.

ككتب معاكية إٔب علي أف أىل الشاـ قد أنكركا قتل عثماف، فظنوا بك أنك آخذىم ٕببهم 
إياه كأنك إف استعملتِب عليهم بايعوؾ، كاطمأنوا إليك، فأىب علي أف يستعملو كأف يدخلو 

طلب النقض عليو، ككقع أمر طلحة ُب شيء من أمره، فلما رجعت الرسل إٔب معاكية 
 كالزبّب، فأمسك عن البيعة لعلي، كطمع ُب الذم كاف من ذلك.

[ أخربنا علي بن ا٢بسْب العباسى بإسناده عن ٧بمد بن حبيب أف الشورل كانت 136]
بقية ذم ا٢بجة سنة ثبلث كعشرين، ككٕب عثماف سنة أربع كعشرين، فوٕب اثنٍب عشرة 

معة لثماف عشرة ليلة خلت من ذم ا٢بجة سنة ٟبس كثبلثْب، سنة، ٍب قتل صبيحة ا١ب
كىو ابن اثنتْب كٜبانْب سنة، ٍب استخلف أمّب ا٤بؤمنْب علي عليو السبلـ ٟبس سنْب إالَّ 

 شهرين.

 ( أمّب ا٤بؤمنْب اإلماـ علي بن أيب طالب[5])
 ـ ( 661 - 600ىػ / 40 -ؽ ىػ 23)

 بلـ[]ما قبل بيعة أمّب ا٤بؤمنْب علي عليو الس
[ أخربنا علي بن جعفر بن خالد الرازم بإسناده عن جعفر عن أبيو عليهم السبلـ 137]

عن عبد اهلل بن جعفر، قاؿ: كنت مع عثماف كىو ٧بصور، فلما عرؼ أنو مقتوؿ بعثِب 
كعبد اهلل بن األزىر إٔب علي عليو السبلـ كقد استؤب طلحة بن عبيد اهلل على األمر فقاؿ: 

فبل يغلبنك  -يعِب طلحة-فقوال لو: إنك أكٔب باألمر من ابن ا٢بضرمية  انطلقا إٔب علي
 على ابن عمك.

[ ]أخربنا عبد اهلل بن ا٢بسن بن مهدم الكوُب العطار بإسناده عن[ إبراىيم بن 138]



٧بمد الثقفي عن عبد الرٞبن بن أيب ليلى قاؿ: كأ٘ب أنظر إٔب طلحة بن عبيد اهلل كعليو 
 كعبو أك عقبو يرمي با٢بجارة ُب دار عثماف.الدرع كىو يضرب إٔب  

 ]أسس كمنطلقات بيعة أمّب ا٤بؤمنْب علي عليو السبلـ[
[ أخربنا علي بن ا٢بسْب العباسي بإسناده عن زيد بن علي، عن أبيو أف ا٤بسلمْب 139]

 اجتمعوا ُب مسجد رسوؿ اهلل فبايعوا عليان عليو السبلـ على كتاب اهلل كسنة نبيو.
ن زيد: أخربنا أبو ميمونة بن بشّب قاؿ: ٤با طاؿ األمر بالناس أتوا عليان عليو قاؿ عيسى ب

السبلـ ُب آخر ذلك، فقالوا: ال يصلح الناس إالٌ بإمرةو، كقد طاؿ ىذا األمر، فهلم نبايعك 
كفيهم طلحة كالزبّب، قاؿ: ال حاجة ٕب ُب إمرتكم، كأىب عليهم، حٌب مضى أربعوف يومان، 

ؼ أف ٱبتلف الناس، فقاؿ: ٥بم إ٘ب قائل لكم قوالن إف قبلتموه قبلت إمرتكم، فقالوا: إنا ٬با
كإالٌ فبل حاجة ٕب فيها، فجاء حٌب صعد ا٤بنرب فاجتمع الناس، فقاؿ: إ٘ب كنت كارىا 
إلمرتكم كإيالتكم أالى كإف مفاتيح بيت مالكم معي، كإنو ليس ٕب أف آخذ منو ًدرٮبان 

 : اللهم اشهد عليهم.دكنكم رضيتم؟ قالوا: نعم، قاؿ
[ قاؿ الثقفي بإسناده عن أيب جعفر عليو السبلـ قاؿ: ٠بعت علي بن ا٢بسْب 140]

يقوؿ: إف أكؿ رجل بايع عليان عليو السبلـ طلحة، فقاؿ لو رجل من بِب أسد يقاؿ لو 
 قبيصة بن ذؤيب: أكؿ يد بايعت يد شبلء إف ىذا األمر ٢بقيق أف ال يتم.

جعفر بإسناده عن أيب جعفر عن أبيو عليهم السبلـ أف الناس ٤با [ أخربنا علي بن 141]
بايعوا عليا عليو السبلـ با٤بدينة بلغ عائشة كىي ٗبكة قتل عثماف، فقالت: أبعده اهلل ٗبا 

قدمت يداه، ٍب بلغها أف الناس يبايعوف طلحة، فأقبلت على بغلتها مسرعة كىي تقوؿ: إيو 
كؾ ٥با ٧بشان، كأقبلت مسركرةن جذلةن حٌب انتهت إٔب ذا اإلصبع، تقدـ هلل أنت فقد كجد

 سىًرؼ، فاستقبلت عبيد اهلل بن أيب سلمة الليثي الذم يدعى ابن أـ كبلب.
 فقالت: ما عندؾ من ا٣برب ؟

 قاؿ: قتل عثماف.



 قالت: ٍب ماذا صنعوا؟
لو كسلم قاؿ: خّب جازت ّٔم األمور إٔب خّب ٦باز، با يعوا ابن عم نبيهم صلى اهلل عليو كآ

 عليان عليو السبلـ.
 قالت: كاهلل لوددت أف ىذه تطابقت على ىذه إف ٛبت األمور لصاحبك.

قاؿ: كًٓبى، فو اهلل ما أرل بْب ىذه ا٣بضراء كىذه الغرباء نسمة أكـر على اهلل منو، فلم 
 تكرىْب سلطانو؟

ها كاستغفر، فقبل قالت: إ٭با عتبنا على عثماف ُب أمور ٠بيناىا لو ككقفناه عليها، فتاب من
منو ا٤بسلموف، كٓب ٯبدكا من ذلك بدان، كقتلو من كاهلل إلصبع من أصابع عثماف خّب منو 
فقتلوه، كقد ماصوه كما ٲباص الثوب الرخيص من الذنوب، كصفوه كما يصفى القلب 

 ا٤بصفى، ٍب رجعت إٔب مكة فتسَبت ُب ا٢بجر كجعلت تقوؿ ىذه ا٤بقالة للناس.

 أمّب ا٤بؤمنْب علي )ع( ا٣ببلفة[ ]أحاديث ُب أحقية
[ ]أخربنا أٞبد بن علي بن عافية البجلي، قاؿ: حدثنا ا٢بسن بن علي السماف 142]

الطربم، قاؿ: حدثنا ا٢بسن بن ٰبٓب بن ا٢بسْب بن زيد بن علي، قاؿ: حدثنا ا٢بسن بن 
٢بارث بن ا٢بسْب العر٘ب عن ٰبٓب بن مشاكر عن ٧بمد بن ٰبٓب عن أيب قتادة عن أبيو عن ا

ا٣بزرج األنصارم[ صاحب راية األنصار، قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل يقوؿ لعلي عليو السبلـ: 
))ال يتقدمٌنك أحد بعدم إالٌ كافر كال يتخلف عنك بعدم إالٌ كافر، كإف أىل السماكات 

 ليسمونك أمّب ا٤بؤمنْب((.
ة بن اليماف، قاؿ: [ أخربنا ا٢بسْب بن على بن أيب الربيع القطاف بإسناده عن حذيف143]

رأيت رسوؿ اهلل كما ترا٘ب، كقد أخذ ا٢بسْب بن علي عليو السبلـ ٍب قاؿ: ))يا أيها الناس 
إف من استكماؿ حجٍب على األشقياء من بعدم كالية علي بن أيب طالب، أالى إف التاركْب 

 كالية علي بن أيب طالب ىم ا٣بارجوف من ديِب، فبل أعرفن خبلفكم على األخيار من
 بعدم((.



[ أخربنا أبو أٞبد األ٭باطي بإسناده عن سفينة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل:))ا٣ببلفة من 144]
 بعدم ثبلثوف سنة((، فحسبنا ذلك فوجدنا ٛباـ كالية علي عليو السبلـ

قاؿ:  -أبو العباس  -[ أخربنا أبو العباس قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن ٧بمد بن سوار 145]
ثكم شريك عن أيب إسحاؽ عن أيب كائل عن جده قاؿ: قاؿ قلنا لسعيد بن سعيد: أحد

 رسوؿ اهلل: ))علي خّب البشر فمن أىب فقد كفر((.

[ أخربنا أبو نعيم عبد ا٤بلك بن ٧بمد بن عدم بإسناده عن ابن عباس أف رسوؿ 146]
اهلل تزكج زينب بنت جحش، ٍب ٙبوؿ إٔب بيت أـ سلمة، فلما تعأب النهار انتهى علي إٔب 

الباب فدقو دقان خفيفان عرؼ رسوؿ اهلل من دقو، فقاؿ: ))يا أـ سلمة قومي فافتحي 
الباب، فإف بالباب رجبلن ليس با٣بىرًؽ كال النَّزًؽ، كال العجل ُب أمره ٰبب اهلل كرسولو كٰببو 

اهلل كرسولو، فقامت ففتحت، فدخل علي عليو السبلـ فقاؿ: يا أـ سلمة، ىو علي بن أيب 
من ٢بمي، كدمو من دمي، كىو مِب ٗبنزلة ىاركف من موسى إالٌ أنو ال نيب  طالب، ٢بمو

بعدم، يا أـ سلمة ا٠بعي كاشهدم علي أمّب ا٤بؤمنْب، كسيد ا٤بسلمْب، كعيبة علمي، 
كبايب الذم أكتى منو، كالوصي على األموات من أىل بيٍب، كا٣بليفة على األحياء من 

ة، كمعي ُب السناـ األعلى، اشهدم يا أـ سلمة أنو أمٍب، أخي ُب الدنيا، كقرٌب ُب اآلخر 
 قاتل الناكثْب كالقاسطْب كا٤بارقْب((.

[ كأخربنا القاسم بن العباس بإسناده عن ا٤بقداد بن األسود قاؿ: ))علي سيد 147]
 الوصيْب كقائد الغر احملجلْب كخليفة رب العا٤بْب((.

 أمّب ا٤بؤمنْب[]بعض أخبار صفْب كا١بمل كنكث طلحة كالزبّب ببيعة 
[ أخربنا عيسى بن ٧بمد بإسناده عن علي بن أيب طالب عليو السبلـ أنو قاؿ: ٤با 148]

أفضت ا٣ببلفة إليو أمر عمار بن ياسر كأبا ا٥بيثم بن التيهاف يقسماف ما ُب بيت ماؿ 
ا٤بسلمْب عليهم بالسوية ففعبل، كأصاب كل رجل كاحد منهم ثبلٜبائة دينار، فانتهى إليهما 

لحة كالزبّب مع كل كاحد منهما ابنة، فأعطوٮبا مثل ما أعطوا سائر الناس، فانتهيا إٔب ط



أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ كىو ببئر ا٤بلك يعمل فيها فقاال:يرٞبك اهلل إنا كجدنا عماران كأبا 
ا٥بيثم قد فٌرقا على الناس ماُب بيت ما٥بم، فأعطوا أكالدنا مثل عامة ا٤بسلمْب كجعبلنا 

 وهتم.أس
 قاؿ: بذلك أمرهتم.

 قاال: ليس ىكذا كاف يعطينا عمر.
 قاؿ: أيهما أفضل عمر أـ ر رسوؿ اهلل؟

 قاال: بل رسوؿ اهلل.
قاؿ: فهذا كتاب اهلل كسنة نبيو كتبل عليهما: ?مىا أىفىاءى اهلل عىلىى رىسيولًًو ًمٍن أىٍىًل اٍلقيرىل فىًللًَّو? 

ٍغًنيىاًء ًمٍنكيٍم?]ا٢بشر:إٔب قولو تعأب ?كىٍي الى يىكيوفى ديك  َى  [.7لىةن بػىٍْبى األى
 قاال: قرابتنا من رسوؿ اهلل كسابقتنا كببلؤنا.

 قاؿ: أنتما أسبق مِب؟
 قاال: ال.

 قاؿ: فأنتما أقرب قرابة بالرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم أـ أنا؟
 قاال: ال بل أنت.

 قاؿ: فأنتما أعظم عناءن ُب اإلسبلـ أـ أنا ؟
 نت.قاال: بل أ

 إاٌلسواء. -كأكمىى إٔب أجّبين يعمبلف معو  -قاؿ: فما أنا كأجّبمَّ ىذين ُب ماؿ اهلل 
 قاال: فأذف لنا ُب العمرة.

قاؿ: انطلقا، فما العمرة تريداف، كلكن الغدرة، كلقد نبئت بأمركما كرأيت مصارعكما، 
ٍنكيثي عىلىى كحذرٮبا الفتنة، فخرجا من عنده. فقاؿ: ?فىمىٍن نىكىثى فىًإ٭بَّىا يػى 

 [.10نػىٍفًسًو...?اآلية]الفتح:



 ]كتاب علي عليو السبلـ إٔب طلحة كالزبّب[
كُب غّب ىذا ا٢بديث أف عليان عليو السبلـ كتب كتابْب أحدٮبا لطحة كاآلخر للزبّب، 

كأرسل ابن عباس يأمرٮبا أف يتجهزا، فقاال: كصلتى رٞبان، أفضلنا سابقة كخّبنا قدٲبان قد 
صل قرابتنا كٰبسن إلينا، فرجع ابن عباس ٗبا قاال: فقاؿ علي عليو السبلـ: عرفنا أنو سي

يعداف استعمإب إياٮبا صلة مِب ٥بما ك٧باباة ُب ديِب ارجع عليهما فمرٮبا فليقعدا فإ٘ب غّب 
مستعملهما، فانتهى ابن عباس ٗبا قاؿ علي إليهما، فأضمرا عداكة كعمبل ُب النكث عليو 

 ائشة كاستنفرا على علي عليو السبلـ.مكاهنما، ٍب جاءا بع

 ]كتاب عائشة إٔب ابن صوحاف[
[ أخربنا علي بن جعفر بن خالد بإسناده عن أيب جعفر عن أبيو عليهما السبلـ أف 149]

 عائشة كتبت إٔب زيد بن صوحاف العبدم.
و كآلو بسم اهلل الرٞبن الرحيم. من عائشة بنت أيب بكر أـ ا٤بؤمنْب زكجة النيب صلى اهلل علي

كسلم إٔب ابنها ا٣بالص زيد بن صوحاف، أما بعد: إذا جاءؾ كتايب ىذا فأقم ُب بيتك 
كاخذؿ الناس عن علي حٌب يبلغك أمرم، كليبلغِب منك ما أسر بو، فإنك من أكثق أىلي 

 عندم كالسبلـ.
فيو، كأمرنا  فلما قرأ كتأّا قاؿ: أيًمرٍت بأمرو، كأيمرنا بغّبه، أيمرت أف ٘بلس ُب بيتها كأف تقر

 أف نقاتل حٌب ال تكوف فتنة، فركبت ما أيمرنا كتأمرنا أف نركب ما أمرت بو.
[ أخربنا عيسى بن ٧بمد العلوم بإسناده عن ابن عباس ُب قولو تعأب: ?كىالى تػىبػىرٍَّجنى 150]

?]األحزاب:  [ قاؿ: كاف يقاؿ: تكوف جاىلية أخرل.33تػىبػىرُّجى ا١بٍىاًىًليًَّة األيكٔبى
[ ]كأخربنا أبو زيد العلوم بإسناده عن ابن راشد عن ابن مسعود[ قاؿ: قلت: يا 151]

 رسوؿ اهلل من يغسلك إذا مت؟
 قاؿ: ))يغسل كل نيب كصيو((.

 قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل من كصيك؟



 قاؿ: ))علي بن أيب طالب((.
 قلت: يا رسوؿ هلل كم يعيش بعدؾ؟

د موسى ثبلثْب سنة، كخرجت عليو صفراء قاؿ: ))ثبلثْب سنة، كإف يوشع بن نوف عاش بع
، كقالت: أنا أحق باألمر منك، فقاتلها كقاتل مقاتلتها، «زكجة موسى»بنت شعيب 

كأسرىا فأحسن أسرىا، كإف بنت أيب بكر ستخرج على علي ُب كذا ككذا ألفان، من أمٍب 
: ?كىقػىٍرفى ُب فيقاتلها كيقتل مقاتلتها، كيأسرىا فيحسن أسرىا، كفيها كُب صفراء أنزؿ اهلل

?]األحزاب: [ يعِب صفراء ُب خركجها على 33بػيييوًتكينَّ كىالى تػىبػىرٍَّجنى تػىبػىرُّجى ا١بٍىاًىًليًَّة األيكٔبى
 يوشع بن نوف.

[ كأخربنا علي بن جعفر بن خالد بإسناده عن ا٢بسن البصرم يقوؿ: ٠بعت 152]
و السبلـ من غّب حدث، بعضهم يقوؿ: كاعجبا لطلحة كالزبّب الناكثْب على علي علي

 فقتلهما ضيعة كجعل قبورٮبا ٨برأة.

 كُب حديث: ))كاهلل ما نقما عليو جوران ُب قسم، كال حيفان ُب حكم((.
[ أخربنا عبد الرٞبن بإسناده عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ))لكل 153]

 لقيامة أجذـ((.غادرو لواء يعرؼ بو يـو القيامة، كمن نكث بيعةن لقي اهلل يـو ا
[ أخربنا إ٠باعيل بن إبراىيم بإسناده عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل لنسائو: 154]

))ليت شعرم، أيتكن صاحبة ا١بمل األٍذنىب ٚبرج حٌب تنبحها كبلب ا٢بىٍوأىب، يقتل عن 
 ٲبينها كعن يسارىا قتلى كثّب ُب النار((.

ئ كىي تقوؿ: قد علم من جرت عليو [ أخربنا ابن أيب حاًب بإسناده عن أـ ىان155]
 ا٤بواسي أف أصحاب ا١بمل ملعونوف على لساف النيب األمي، كقد خاب من افَبل.

[ ]أخربنا أبو زيد عيسى بن ٧بمد العلوم قاؿ: حدثنا ٧بمد بن منصور ا٤برادم، 156]
قاؿ: أنبأنا ا٢بكم بن سليماف، عن نصر بن مزاحم، عن أيب خالد الواسطي، عن زيد بن 



لي عن أبيو عن جده، عن علي[ قاؿ: ))لقد علمت صاحبة ا١بمل أف أصحاب ع
 النهركاف كأصحاب ا١بمل ملعونوف على لساف النيب األمي((.

 ]تاريخ كقعة صفْب[
ككانت فيما قالوا: ُب شهر ربيع األكؿ سنة سبع كثبلثْب بعد ا١بمل بسنة، ألف ا١بمل كاف 

 سنة ست كثبلثْب.

 ا٤بؤمنْب[]كتاب معاكية إٔب أمّب 
[ أخربنا إ٠باعيل بن إبراىيم بإسناده عن أيب عوف بن عوؼ قاؿ: ٤با بلغ معاكية 157]

 مقتل أصحاب ا١بمل كتب إٔب علي عليو السبلـ:
بسم اهلل الرٞبن الرحيم. لعلي بن أيب طالب من معاكية بن أيب سفياف، سبلـ عليك، فإ٘ب 

فواهلل ما بقي أحد أحب إٌٕب من أف يكوف أٞبد اهلل إليك الذم ال إلو إالٌ ىو، أما بعد: 
ىذا األمر إليو منك، كلقد عرفت رأم أيب قبل، لقد جاءؾ يـو توُب رسوؿ اهلل يدعوؾ إٔب 
البيعة، فإ٘ب إٔب ذلك اليـو أسرع إف أعطيتِب النصف، أك ٙباملت على نفسك بقرابٍب إف 

ايعت لك، كمن قبلي، ككنا استعملتِب على الشاـ كأعطيتِب ما أثلج إليو ال تعزلِب عنو ب
، كإف ٓب تفعل فواهلل ألجلنب عليك ٟبسْب  أعوانك، فقد رأيت عمر قد كاٌل٘ب فلم ٯبد عليَّ

 ألف حصاف قىارًح ُب غّب ذلك من ا٣بيل.

 ]موقف اإلماـ علي عليو السبلـ من كتاب معاكية السابق[
س كا٢بسن بن علي، الكتاب استشار فيو عبد اهلل بن عبا« علي عليو السبلـ»فلما قرأ 

كعمار بن ياسر رجبلن رجبلن، فقاؿ عمار: كاهلل ما أرل أف تستعملو على الزرقاء، كإ٭با ّٔا 
، ٍب دعا ا٢بسن كابن عباس فقاال:  «فقاؿ لو علي عليو السبلـ: اطًو ذلك»ٟبسة أنفس، 

أقررتو كنا أشرنا عليك أف تقره على عملو كال ٙبركو، حٌب إذا بايع الناس أخذت ما أردت ك 
 إف رأيتو أىبلن لذلك.



أف عليان عليو السبلـ « أخربنا عيسى بن ٧بمد العلوم بإسناده عن عبيد اهلل[ »158]
قاؿ: كاف ا٤بغّبة بن شعبة قد أشار علٌي أف استعمل معاكية على الشاـ كأنا با٤بدينة فأبيت 

 عليو، كٓب يكن اهلل لّبا٘ب أف أٚبذ ا٤بضلْب عضدان.

يثو: فلما علم معاكية ذلك من علي قاؿ: كاهلل ما كتبت إليو كأنا أريد قاؿ الواقدم ُب حد
أف إٔبى لو شيئان كال أبايعو، كلكن أردت أف أخدعو كأقوؿ: يا أىل الشاـ انظركا إٔب علي 

كإٔب ما عرض علٌي، فيزيدىم بصّبة كٱبتلف أىل العراؽ عليو، فاحضر العشية حٌب تسمع  
عليو، كقاؿ:كاف إمامكم إماـ الرٞبة كالعفو كالرب كالصبلة  كبلمي، فقاـ: فحمد اهلل كأثُب

كالصّْلة عثماف بن عفاف، فبطر علي بن أيب طالب النعمة، كطالت عليو ا٤بدة، كاستعجل 
أمر اهلل قبل حينو، كأراد أف يكوف األمر لو فقتل إمامكم كفرؽ ٝباعتكم كأطمع عدككم 

اـ ذبح على ىذا القميص كما تذبح فيكم، كمعو قميص عثماف كىو يقوؿ: يا أىل الش
الشاة، ٍب بكى، كبكى أىل الشاـ ساعة طويلة، ٍب قاؿ: يا أىل الشاـ عمد ابن أيب طالب 

إٔب البصرة، فلقي رجاالن ال يعرفوف قتالو، كأنتم أىل مناصحة ُب الدين كأىل طاعة 
ٍظليومنا فػىقىٍد جىعىٍلنىا ًلوىلًيًّْو للخلفاء، يا أىل الشاـ إف اهلل تعأب يقوؿ ُب كتابو: ?كىمىٍن قيًتلى مى 

[، كأنتم كيالة دـ خليفتكم كالقائموف بو كأنا معكم، فأجابو أىل 33سيٍلطىاننا?]اإلسراء:
الشاـ: سٍر بنا حيث أحببت ننصر إمامنا كنطلب بدمو، كالذم أمره بذلك ُب حديث 

 نصر بن مزاحم عمرك بن العاص.

 ]كتاب معاكية البن العاص[
حدثنا ٧بمد بن عبيد اهلل كعمر بن سعد أف معاكية كتب إٔب عمرك بن العاص قاؿ نصر: 

 كىو بفلسطْب:
أما بعد: فقد كاف من أمر علي كطلحة كالزبّب ما بلغك، كقد سقط إلينا مركاف بن ا٢بكم 

ُب رافضة أىل البصرة، كقدـ إلينا جرير بن عبد اهلل ُب بيعة علي، كقد حبست نفسي 
ما قدـ الكتاب على عمرك، استشار ابنيو: عبد اهلل ك٧بمدان، فقاؿ عليك حٌب تأتيِب، فل



 عبد اهلل: قػىٍر ُب بيتك كال تكن حاشية ٤بعاكية على دنيا قليلة.
كقاؿ ٧بمد: إنك شيخ قريش، كإف تصىٌرـ ىذا األمر كأنت فيو خاًمل تصاغر أمرؾ، فا٢بق 

 ٔبماعة أىل الشاـ، كاطلب بدـ عثماف.
اكية. فقاؿ: أبا عبد اهلل، إف عليان نزؿ بالكوفة متهيئان للمسّب إلينا، فسار حٌب قًدـ على مع

 فقاؿ: كاهلل ما تسوّْم العرب بينك كبينو ُب شيء إالٌ أف تظلمو.
كُب حديث عمر بن سعد أنو قاؿ: أدعوؾ إٔب جهاد ىذا الرجل الذم عصا ربو كشق 

ما أنت كعلي بعكمي بعّب، عصى ا٤بسلمْب، كقتل ا٣بليفة، فقاؿ عمرك: كاهلل يا معاكية 
 فما ٘بعل ٕب إف شايعتك على ما تسمع من الغرر كا٣بطر؟

كُب حديث ]غّب[ عمر بن سعد أنو قاؿ: يا أبا عبد اهلل، إ٘ب أكره أف ٙبدث العرب أنك 
 دخلت ُب ىذا األمر لغرض دنيا.

دع، ألنا أكيس من ذلك فما تعطيِب ؟  قاؿ عمرك: دعِب منك فإف ما مثلي ال ٱبي
 ؿ: مصر طيٍعمىة.قا

 قاؿ: فخرج عمرك من عنده، فقاؿ لو ابناه: ما صنعت؟
 قاؿ: أعطا٘ب مصران.

 قاال: كمىا مصر ُب ملك العرب.
 قاؿ: ال أشبع اهلل بطونكما إف ٓب تشبعا ٗبصر.

 ]خركج اإلماـ علي )ع( إٔب صفْب[
الناس أف  أمر مناديو فنادل ُب« علي بن أيب طالب عليو السبلـ»ٍب إف أمّب ا٤بؤمنْب 

ٚبرجوا إٔب معسكركم بالنخيلة، فأجابوه كٓب يربح ُب التحيلة حٌب قدـ إليو ابن عباس مع 
أىل البصرة، ٍب سار حٌب إذا جاكز ا١بسر نزؿ ُب مسجد أيب سربة فقصر فيو صبلة 

الظهر، ٍب سار حٌب نزؿ دير أيب موسى على فرسخْب من الكوفة فصلى العصر، كقدـ زياد 
رثي ُب ثبلثة آالؼ، كشريح بن ىانئ ُب ألفْب، فمضيا حٌب إذا جازا أرض بن النضر ا٢با



ا١بزيرة، فلقيهما أبو األعور السلمي ُب حد الشاـ ُب خيل عظيمة، فدعواه إٔب الطاعة فأىب 
رٞبو -إالٌ القتاؿ، فراسبل أمّب ا٤بؤمنْب، فدعا علي عليو السبلـ مالك بن ا٢بارث األشَب 

ليهم فأنت أمّب، كال تبدأ القـو بقتاؿ حٌب يبدؤكؾ، كاجعل على كقاؿ: إذا قدمت ع -اهلل
 ميمنتك زيادان، كعلى ميسرتك شرٰبان، كال ٙبارّٔم حٌب أقدـ عليك.

فمضى األشَب، كخرج أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ ُب أثره حٌب بلغ صفْب، كىو من الرقة 
ـو األكؿ زيادة على ألف على عشرة أك ٟبسة فراسخ، فكاف فيو القتاؿ، حٌب قيتل ُب الي

 رجل سول ا١برحى، كأمّبىم يومئذو عمار بن ياسر رٞبة اهلل عليو ُب ٟبسة عشر ألفان.
ٍيلةى ٣بمس مضْب من  كُب حديث أيب ٨بنف أف أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ شىخىص من النيخى

ٍب اتصل القتاؿ  شواؿ، كٓب يقاتلوا إٔب غرة صفر إالٌ ما كاف من القتاؿ حْب كردكا ا٤باء أكالن،
شهر صفر كلو إٔب ليلة ا٥برير من ربيع األكؿ، كقتل عمار بن ياسر )رٞبة اهلل عليو( كىاشم 

 بن عتبة ، كعبد اهلل بن بديل بن كرقاء كخزٲبة بن ثابت ذك الشهادتْب.

 ]عدد قتلى يـو ا١بمل كجنود أمّب ا٤بؤمنْب )ع([
مد بن أباف قاؿ: ٠بعت ككيعان [ حدثنا عيسى بن ٧بمد العلوم بإسناده عن ٧ب159]

 يقوؿ:قتل يـو صفْب سبعوف ألفان كيـو ا١بمل ثبلثوف ألفان.
[ كحدثنا عبد اهلل بن ٧بمد التيمي بإسناده عن علي بن ٦باىد قاؿ: قتل بْب طلحة 160]

كالزبّب ثبلثوف ألفان، ككاف طلحة يقاتل ُب ا٤بيمنة، فرماه مركاف بن ا٢بكم بسهم فقتلو كىو 
 ؿ:ال أطلب بعدىا بدـ عثماف ىذا ثأرم.معو، كقا

كذكر عن أيب جعفر عليو السبلـ أف أمّب ا٤بؤمنْب )صلوات اهلل عليو( يـو ا١بمل كاف ُب 
ٟبسة عشر ألفان، كطلحة كالزبّب كعائشة ُب ستة كثبلثْب ألفان، فما كاف إال ثبلث ساعات 

ل الزبّبى عمركي بن جرموز أك أربع حٌب قتل من الفريقْب زىاء عن نيف كعشرين ألفان، كقت
ا٣بارجي بوادم السباع، فلما اهنـز أصحاب ا١بمل بعث علي عليو السبلـ ابن عباس إٔب 

عائشة ُب ٟبسْب نسوة من أىل البصرة يأمرىا باالنصراؼ إٔب بيتها با٤بدينة الذم تركها فيو 



ناديو: ال رسوؿ اهلل، كقاؿ: قل ٥با: إف الذم يردىا خّب من الذم ٱبرجها، ٍب نادل م
٘بيٍهزكا على جريح كالتتبعوا مدبران، كال تقتلوا شيخان فانيان، كال امرأة، كمن دخل داره كألقى 
سبلحو فهو آمن، كمىا حوت ا٤بنازؿ كالدكر فهو مّباث؛ كإ٭با فعلو ذلك ألنو ٓب يكن ٥بم 

 فػىٍيؤه.

 ]رؤيا ىند بنت عتبة[
عباس عن عائشة قالت: جاءت  [ أخربنا علي بن داكد بن نصر بإسناده عن ابن161]

ىند بنت عتبة إٔب النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم بعد ما أسلمت فقالت لعائشة: يا بنت 
 أيب بكر إ٘ب رأيت رؤيا ىالتِب، أحببت أف يعربىا ٕب رسوؿ اهلل.

 فقالت عائشة: يأٌب رسوؿ اهلل فيفسرىا لك.
فإ٘ب أخفي عنو جسمي، فجاء رسوؿ  قالت ٥با ىند: فبل تعلمي رسوؿ اهلل أ٘ب رأيت الرؤيا

اهلل فقالت عائشة: يا رسوؿ اهلل ىاىنا امرأة من إحدل ا٤بسلمات رأت رؤيا أحبت أف 
 تػيعىربىا ٥با.

 فقاؿ رسوؿ اهلل: ))أمن نساء ا٤بهاجرين((؟
 قالت: ال.

 قاؿ: ))فمن نساء األنصار((؟
 قالت: ال.

 قاؿ: ))فمن نساء قريش((؟
 قالت: نعم.

 ٥با فلتقصص رؤياىا((.قاؿ: ))قوٕب 
 فقالت: رأيت كأفَّ الشمس طلعت فوقي.

 قاؿ: ))ىيو((.
 قالت:كرأيت كأف القمر خرج من فرجي.



 قاؿ: ))ىيو((.
قالت: كرأيت كأف كوكبان خرج من القمر أسود، فشد على مشسو خرجت من الشمس 

لسماء ككواكب أصغر من الشمس فابتلعها فاسود األفق البتبلعها، ٍب رأيت كوكبان بدا ُب ا
مسودة ُب األرض، إالٌ أف ا٤بسودة أحاطت بأفق األرض من كل مكاف، فاكتحلت عْب 

 رسوؿ اهلل بدموعو، ٍب قاؿ: أىند ىي؟
 قالت: نعم يا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليك.

قاؿ: ))اخرجي يا عدكة اهلل من بيٍب، فقد جددت علٌي أحزا٘ب كنعيت إٌٕب أحبايب((، 
 ا، فقاؿ رسوؿ اهلل: ))اللهم العنها كالعن نسلها((.فخرجت غضباء ٘بر ذيله

  فقلت: يا رسوؿ اهلل أكليس قد أسلمت؟
 فقاؿ: ))كاهلل ما أسلموا إالٌ رعبان كفرقان من السيف((.

 فقلت: يا رسوؿ اهلل فبْب ٕب رؤيا ىا.

فقاؿ: ))أٌما ما زعمت من رؤياىا أف الشمس علتها، فإف تلك الشمس الٍب علتها علي 
 طالب، كأما القمر الذم خرج من فرجها فابنه ٥با يناكئ علي بن أيب طالب، كىو بن أيب

معاكية مفتوف فاسق جاحد هلل، فتلك الظلمة الٍب زعمت، كرأت كوكبان خرج من القمر 
أسود فشد على مشس خرجت من الشمس أصغر من الشمس فابتلعها فاسود األفق فذلك 

عاكية، كأما الكواكب ا٤بسودة الٍب أحاطت باألرض ابِب ا٢بسْب عليو السبلـ يقتلو ابن م
من كل مكاف فتلك ملوؾ بِب أمية يقتلوف كلدم كينالوف من أىل بيٍب حٌب ٲبلك منهم 

 أربعة عشر((.
[ أخربنا أٞبد بن سعيد بإسناده عن أيب سعيد ا٣بدرم قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ))إذا 162]

 قو((.رأيتم معاكية ٱبطب على منربم ىذا فاضربوا عن
[ أخربنا أٞبد بن علي بن عافية البجلي بإسناده عن ]قيس[ أيب حاـز ]عن أبيو[ 163]

قاؿ: ٠بعت عليان عليو السبلـ يقوؿ: يا أيها الناس انفركا إٔب بقية األحزاب كأكلياء 



الشيطاف، انفركا إٔب من يقوؿ كذب اهلل كرسولو، كتقولوف صدؽ اهلل كرسولو، انفركا إٔب من 
 إٔب يـو القيامة.« كأكزاران مع أكزارىم»دـ ٞباؿ ا٣بطايا، إنو ليحمل أكزارىم  يقاتل على

[ ]أخربنا عيسى بن ٧بمد العلوم قاؿ: حدثنا ٧بمد بن منصور ا٤برادم قاؿ: حدثنا 164]
إ٠باعيل بن موسى، عن عمرك بن القاسم، عن مسلم ا٤ببلئي، عن حبة العر٘ب[ قاؿ: أبصر 

يقوؿ ىذا: أنا  -رٞبو اهلل-تصماف ُب رأس عمار بن ياسر عبد اهلل بن عمرك رجلْب ٱب
قتلتو، كيقوؿ اآلخر: أنا قتلتو، فقاؿ عبد اهلل بن عمرك: كٱبتصماف أيهما يدخل النار 

أكالن؟! ٠بعت رسوؿ اهلل يقوؿ: ))قاتلو كسالبو ُب النار((، فبلغ ذلك معاكية فقاؿ: كاهلل ما 
 ٫بن قتلناه إ٭با قتلو الذم جاء بو.

حديث آخر: فبلغ ذلك عليا عليو السبلـ فقاؿ: أبعده اهلل فحمزة قتلو النيب صلى اهلل  كُب
 عليو كآلو كسلم ألنو الذم جاء بو إٔب أحد.

 ]ذكر ا٢بكمْب[
[ أخربنا عيسى بن ٧بمد العلوم بإسناده عن نصر بن مزاحم أف الناس بصفْب 165]

ت، ٍب تطاعنوا بالرماح حٌب زحف بعضهم إٔب بعض بالصفوؼ، كارٛبوا بالنبل حٌب فني
تكسرت، ٍب مشى بعضهم إٔب بعض بالسيوؼ كعيميد ا٢بديد، فلم يسمع السامعوف إاٌل 

كقع ا٢بديد بعضو على بعض ٥بو أشد ىوالن ُب صدكر الرجاؿ من الصواعق، كأخذ األشَب 
نصف  رٞبو اهلل بْب ا٤بيمنة كا٤بيسرة، فاجتلدكا بالسيوؼ كعمد ا٢بديد من صبلة الغداة إٔب

الليل ٓب يصلوا هلل صبلة، فلم يزؿ يفعل ذلك األشَب بالناس حٌب أصبح من آّالدة، 
 فافَبقوا عن سبعْب ألف قتيل كىي ليلة ا٥برير.

األشَب فأقبلت  -كاهلل  -قاؿ نصر: عن عمر بن سعد، عن عمارة بن ربيعة قاؿ: مرَّ يب 
، معو فقاؿ:شدكا فداكم عمي كخإب شدة ترضوف ّٔا اهلل ك  تعزكف الدين، ٍب شد على القـو

حٌب انتهى ّٔم إٔب عسكرىم، ٍب قاتلوا عند العسكر قتاالن شديدان، كأخذ علي عليو السبلـ 
٤با رأل الظفر قد جاء من قبلو ٲبده بالرجاؿ، كجعل علي عليو السبلـ يقوؿ:ٓب يبق منهم 



 إالٌ آخر نفس.
الرجاؿ ال يقوموف برجالو، كلست  فدعا معاكية عمرك بن العاص، فقاؿ: ما ترل؟ قاؿ: إف

مثلو يقاتلك على أمر كتقاتلو على غّبه، أنت تريد البقاء كىو يريد الفناء، كأىل العراؽ 
ٱبافوف منك إف ظفرت ّٔم، كأىل الشاـ ال ٱبافوف من علي إف ظفر ّٔم، كلكن ٕب إليهم 

ان فيما بينك كبينهم أمران إف قبلوه اختلفوا كإف ردكه اختلفوا، ادعهم إٔب كتاب اهلل حكم
 فإنك بالغه بو حاجتك.

قاؿ نصر: حدثنا عمرك بن مشر عن جابر قاؿ: ٠بعت ٛبيم بن خزٙب يقوؿ:٤با أصبحنا من 
 ليلة ا٥برير نظرنا فإذا ا٤بصاحف ربطت على رؤكس الرماح.

كُب القلب مائة »قاؿ أبو جعفر كأبو الطفيل: كضعوا ُب كل ٦بنبة مائٍب مصحف 
يعها ٟبسمائة مصحف، ٍب نادل: ىذا كتاب اهلل بيننا كبينكم، فأقبل ، فكاف ٝب«مصحف

األشَب على فرس كميت، قد كضع مغفره على قربوس السرج يقوؿ: اصربكا يا معشر 
ا٤بؤمنْب قد ٞبي الوطيس كاشتد القتاؿ، قاؿ نصر ُب حديث عمر بن سعد: فلما رفع أىل 

أجاب إٔب كتاب اهلل، كلكن معاكية  الشاـ ا٤بصاحف قاؿ علي عليو السبلـ: أنا أحق من
كعمرك بن العاص كابن أيب معيط ليسوا بأصحاب دين كال قرآف، إ٘ب أعرؼ ّٔم منكم، 
 صحبتهم صغاران كرجاالن، فكانوا أشر صغار كشر كبار، كرجاؿ، كمىا رفعوىا إالٌ خديعة.

تقهم، قد فجاءه من أصحابو قدر عشرين ألفان مقنعْب با٢بديد، سإٌب سيوفهم على عوا
اسوٌدت جباىهم من أثر السجود، فقالوا: يا علي أجب القـو إٔب كتاب اهلل أك نقتلك كما 
قتلنا ابن عفاف، كابعث إٔب األشَب فيأتيك، فقاؿ األشَب: أمهلو٘ب فواؽ ناقة فقد أحسست 

بالظفر، فقالوا لو: ٙبب أنك ظفرت كيقتل أمّب ا٤بؤمنْب أك يسلم إٔب عدكه، فأقبل حٌب 
ى إليهم فصاح يا أىل الذؿ كالوىن أحْب علوًب فظنوا أنكم قاىركف رفعوا ا٤بصاحف؟! انته

حدثو٘ب عنكم، فقد قيًتل أماثلكم، مٌب كنتم ٧بقْب أحْب قتل خياركم فأنتم اآلف حْب 
 أمسكتم عن القتاؿ مبطلوف، أـ أنتم ٧بقوف فقتبلكم الذين كانوا خّبان منكم ُب النار؟



 َب.قالوا: دعنا منك يا أش
قاؿ: خيًدعتم فا٬ٍبىدعتم، فسبوه كسبهم، كضربوا بسياطهم كجو دابتو، كضرب دكأّم، 

كصاح ّٔم علي عليو السبلـ فكفوا، فبعث علي عليو السبلـ قراء من أىل العراؽ كبعث 
من أىل الشاـ، فاجتمعوا بْب الصفْب كمعهم ا٤بصحف كاجتمعوا على أف « قراء»معاكية 

كٲبيتوا ما أماتو، كعلى أف ٰبكموا رجلْب، أحدٮبا من أصحاب علي ٰبيوا ما أحيا القرآف 
 عليو السبلـ كاآلخر من أصحاب معاكية.

فقاؿ أىل الشاـ: اخَبنا عمرك بن العاص، قاؿ األشعث كا٣بوارج: رضينا بأيب موسى، 
فقاؿ علي عليو السبلـ: إ٘ب ال أرضى بو كليس برضي، كقد فارقِب كخذؿ ا٤بسلمْب عِب، ٍب 

 مِب كلكن ىذا ابن عباس. ىرب
 قالوا: كاهلل ما نبإب أنت كنت أك ابن عباس؟.

 قاؿ: فإ٘ب أجعل األشَب، فقاؿ األشعث: كىل ضيق علينا سعة االرض االَّ األشَب.
فإف عمران ليس من  -يعِب أبا موسى  -فقاؿ علي عليو السبلـ:إ٘ب أخاؼ أف ٱبدع ٲبنيكم 

 اهلل ُب شيء.
 ينا.قاؿ األشعث: ىو أحب إل

 فقاؿ: علي قد أبيتم إالٌ أبا موسى؟
قالوا: نعم. فبعثوا إٔب أيب موسى فجاء األحنف بن قيس إٔب علي عليو السبلـ فقاؿ: يا 
أمّب ا٤بؤمنْب إف شئت أف ٘بلعلِب حكما أك ثانيان أك ثالثان فإنو ال يعقد عقدة إالٌ حللتها، 

كعمرك بن العاص أخذا على علي كلن ٰبل إاٌل عقدت فأىب الناس ذلك، ٍب إف أبا موسى 
عليو السبلـ كمعاكية عهد اهلل بالرضى ٗبا حكما بو من كتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل عليو 

كآلو كسلم على أف على ا٢بكمْب أف ٰبكما بكتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كآلو 
بْب أىل العراؽ  فإف ٓب يفعبل برئت األمة من حكمهما، كللحكمْب أف ينزال منزالن عدالن 

. كالناس آمنوف على أنفسهم  كالشاـ ال ٰبضرٮبا فيو إالٌ من أحبا عن مؤل منهما كتراضو



كأىاليهم كأموا٥بم إٔب انقضاء مدة األجل كالسبلح موضوع، كالسبيل ٨ببلة، ككاف الكتاب 
 ُب صفرو كاألجل الذم يلتقي فيو إليو ا٢بكماف شهر رمضاف.

يقرؤه على الناس فرضي بو أىل الشاـ، ٍب مرَّ برايات عنزة،  ٍب إف األشعث خرج بالكتاب
-ككاف منهم مع علي عليو السبلـ أربعة آالؼ ٦بفف، فلما قرأه عليهم قاؿ معداف كجوره 

: الحكم إالٌ هلل فهما أكؿ من حىكَّم، ٍب ٞببل على أىل الشاـ، ٍب مرَّ بو على مراد -أخواف
 فقاؿ صاّب بن شقيق:

 دماء قد حكممالًعليٍّ ُب ال
 

 لو قاتل األحزاب يومان ما ظلم
 

 ال حكم إالٌ هلل كرسولو.

كقاؿ بنو راسب كذلك، ككذلك رجل من ٛبيم، كآخر يقاؿ لو: عركة بن أذيَّة حٌب قالوا: 
ٰبكموف الرجاؿ؟! كقالوا لعلي: ارجع كتب كما رجعنا كتبنا كإالٌ برئنا منك فإنا لسنا نرضى 

 الٌ قتا٥بم.ٗبا ُب الصحيفة، كال نرل إ
فقاؿ علي عليو السبلـ: كال أنا رضيت، كلكن ال رأم ٤بن ال يطاع، كال يصلح الرجوع إاٌل 

أف نعصي اهلل كنتعدل ما ُب كتابو فنقاتل من ترؾ أمره، ٍب إف الناس أقبلوا على قتبلىم 
 يدفنوهنم.

ان، ٍب ككاف عمر بن ا٣بطاب دعا حابس بن سعد الطائي يولّْيو قضاء ٞبص، فانطلق يسّب 
 رجع فقاؿ: إ٘ب رأيت رؤيا.

 فقاؿ: ىاهتا.
قاؿ: رأيت كأف الشمس أقبلت من ا٤بشرؽ كمعها ٝبع عظيم، ككأف القمر أقبل من ا٤بغرب 

 معو ٝبع عظيم.



 فقاؿ لو عمر: مع أيهما كنت؟
 قاؿ: كنت مع القمر.

، ال كاهلل ال قاؿ: كنت مع اآلية ا٤بمحوة تقاتل إماـ العدؿ مع إماـ ا١بور، فتكوف مع ا١با٘ب
 تلي ٕب عمبلن، فشهد مع معاكية بصفْب، فقتل يومئذ )لعنو اهلل(.

 ]اجتماع ا٢بكمْب[
ٍب إف عليان عليو السبلـ بعث شريح بن ىانئ ُب أربعمائة، كعبد اهلل بن عباس يصلي ّٔم 

كمعهم أبو موسى، كجاء عمرك بن العاص ُب أربعمائة إٔب دكمة ا١بندؿ، فنزؿ عمرك 
ابن عباس كشريح كأبو موسى مقابلهم، كابن عباس يعظ أبا موسى كيقوؿ:إ٭با بأصحابو ك 

ىو عمرك فبل تغَبف بقولو، فتدافعا قريبان من شهرين ٔبتمعوف بْب يومْب كثبلثة، ككاف رأم 
أيب موسى ُب ابن عمر، فقاؿ عمرك: يا أبا موسى كنا مع رسو ؿ اهلل كأيب بكر كعمر 

كما ترل، كبكى، ٍب ناؿ من معاكية، كذكر أنو ال يرضى   ٪باىد كنقاتل ا٤بشركْب كاليـو
بشيء من فعلو، فقاؿ أبو موسى: كأنا كذلك ال أرضى بعلي كذمو، كجعل ابن عباس 

يستقرئو ما ٯبرم بينهما، كيكتمو أبو موسى، ٍب إف أبا موسى أتى عمران يستخربه ما يريد، 
 فقاؿ: إف شئت أحيينا سنة عمر.

 بايع ابنو فما ٲبنعك من ابِب؟قاؿ: إف كنت تريد أف ت
 قاؿ: إنو رجل صدؽ، كلكنك غمستو ُب الفتنة.

قاؿ: صدقت، ٍب أقببل إٔب الناس كىم ٦بتمعوف، فقاؿ لو: اصعد كتكلم، كقد كاف ابن 
عباس قاؿ لو: قدـ عمران قبلك ٍب تكلم بعده، فإنو رجل غدار، فصعد أبو موسى ا٤بنرب بْب 

د خلعت عليان، كنزع خاٛبو من يده كقاؿ: كما تركف العكسرين، فقاؿ: اشهدكا أ٘ب ق
خلعت ىذا ا٣باًب ٍب نزؿ، ٍب صعد عمرك فحمد اهلل كأثُب عليو، كقاؿ: قد ٠بعتم خلعو 

كقاؿ: كأثبت صاحيب كما أثبت ىذا ا٣باًب ُب  -كبيده خاًب  -صاحبو كقد خلعتو أنا 
 إصبعي ىذه، كأدخلو إصبعو.



رت كخنت، مثلك كمثل الكلب إف ٙبمل عليو يلهث فقاؿ أبو موسى: ال كفقك اهلل غد
 أك تَبكو يلهث، فقاؿ عمرك: كمثلك مثل ا٢بمار ٰبمل أسفاران.

كالتمس أصحاب علي عليو السبلـ أبا موسى فركب ناقتو ك٢بق ٗبكة، فكاف ابن عباس 
يقوؿ: قبح اهلل أبا موسى قد حذرتو فما عقل، ككاف أبو موسى يقوؿ: حذر٘ب ابن عباس 

 الفاسق.غدرة 

 ]حديث ا٣بوارج كقتا٥بم[
[ أخربنا ٧بمد بن جعفر القردا٘ب بإسناده عن أيب ٨بنف أف ا٣بوارج قالوا: ال حكم 166]

إالٌ هلل، كقد كفرنا بَبؾ ا١بهاد، ككفر علي كمعاكية، فقاؿ علي عليو السبلـ: توبوا فلم 
 تكفركا، كارجعوا إٔب حرب عدككم.
 سك.قالوا: ال حٌب تقر بالكفر على نف

قاؿ: كٰبكم أنتم فعلتم بأنفسكم كتركتم أمرم كخالفتمو٘ب، فخرج اثنا عشر ألفان من 
العراقْب، رئيسهم شبث بن ربعي كعبد اهلل بن الكواء، كعبد اهلل بن أكَب ككىب الراسيب 
أصحاب الصوؼ كالربانيس، فأرسل أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ إليهم أبا أيوب األنصارم 

ٍب صار إليهم بنفسو ُب اليـو الثالث، كاحتج عليهم كندموا على  كصعصة بن صوحاف،
ذلك، فانصرفوا إٔب الكوفة، كأٝبع أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ علي ا٤بسّب إٔب الشاـ ككافقوه 

ُب ذلك، فجمع من ا٢بجاز كالبصرةكمن نواحيها أربعْب ألفان، ٍب خرج كقدـ عليو ابن عباس 
نصارم من ا٤بدينة ُب أىل ا٢بجاز، كعدم بن حاًب من البصرة، كسهل بن حنيف األ

الطائي ُب جبل طيء، كمسعود بن سعد ُب أىل ا٤بدائن ككاسط، كأنفذ ُب مقدمتو قيس 
بن سعد بن عبادة ُب ستة آالؼ، فمضى إٔب أرض ا١بزيرة، كسار أمّب ا٤بؤمنْب عليو 

من أىل البصرة السبلـ حٌب نزؿ أرض مسكن، فلما كاف ُب بعض الطريق من الليل خرج 
كالكوفة سبعة آالؼ، كيقاؿ: ٜبانية آالؼ رجل، فأغاركا على السواد، كقتلوا عبد اهلل بن 

خباب بن األرت كإب ا٤بدائن كأـ كلده ككلدان لو صغّبان، كرجبلن من بِب أسد كاف ٰبمل ا٤بّبة 



نا، إٔب عسكر علي عليو السبلـ، فقيل لعلي: كيف ٚبرج كعدكنا ُب مكاننا ييغّب علي
فانصرفوا كانصرؼ أمّب ا٤بؤمنْب إٔب الكوفة، كمضى ا٣بوارج إٔب شهرزكر كنواحيها، يغّبكف 
كيقتلوف كيٍسبوف، كرئيسهم من أىل الكوفة عبد اهلل بن كىب كزيد بن حصن، كمن أىل 

 البصرة مسعر بن فدكي كا٤بستورد بن علقمة.

قيس، كشريح بن فسار إليهم علي مع قيس بن سعد، كسهل بن حنيف، كمعقل بن 
ىانئ، كمالك األشَب، ُب زىاء عشرة آالؼ رجل، فلما صار إٔب النهركاف خاطبهم كاحتج 

إليهم حٌب انصرؼ منهم ألفا رجل، فلما يئس من رجوع من بقي حارّٔم على شط 
النهركاف عند الوادم غدكة حٌب ىزمهم كقت الظهر كقتلهم، فما ٪با منهم إالٌ أقل من 

 ا الثدية، كانصرؼ علي عليو السبلـ إٔب الكوفة.عشرة، كقتل فيهم ذ

 ]مقتل ٧بمد بن أيب بكر كمالك األشَب رٞبهما اهلل تعأب[
[ ]أخربنا ٧بمد بن جعفر القردا٘ب بإسناده عن أيب ٨بنف عن رجالو[ قاؿ: كاف أمّب 167]

م، ا٤بؤمنْب عليو السبلـ كٌٔب مصر حْب منصرفو من ا١بمل قيس بن سعد بن عبادة األنصار 
ككاف عليها عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح، كىو الذم أنزؿ اهلل فيو: ?كىمىٍن قىاؿى سىأينزًؿي ًمٍثلى 

[، من قبل عثماف، ككاف منافقان، أمر رسوؿ اهلل بقتلو يـو فتح 91مىا أىنزىؿى اهلل?]األنعاـ:
عشرين مكة ألنو ارتد عن اإلسبلـ، فلما ٠بع بقدـك قيس ىرب إٔب الشاـ، كخرج قيس ُب 

من بِب عمو كمواليو، ككاف من دىاة أىل زمانو كأحسنهم مداراةن للوٕب كالعدك، فلما قدـ 
مصر أرضى ا١بميع كألف بينهم، ككاتبو معاكية يستميلو، فأجابو: لست ٩بن أبيع الدين 

، ككاف ٧بمد بن أيب  بالدنيا كأتبعك، كلو جعلت ٕب سلطانك كلو فإنك منافق جلف جاؼو
 عليو( أخا عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب ألمو أ٠باء بنت عميس، ككاف بكر )رٞبة اهلل

لعبد اهلل ُب تولية ٧بمد رأم، فسأؿ أمّب ا٤بؤمنْب توليتو مصر فواٌله، كصرؼ قيس بن سعد، 
فخرج إليها ككاف ّٔا حٌب خرج عليو معاكية بن حديخ، كذلك لقدـك عمرك بن العاص من 

رح كأسر، كجعلو معاكية بن حديج ُب جلد ٞبار كأحرقو، الشاـ ُب خيل، فقاتلو ٧بمد فج



فبلغ ذلك أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ فاشتد حزنو كمصيبتو بو، ٍب دعا مالك بن ا٢بارث 
األشَب كأمره بالتجهيز إٔب مصر ككاٌله إيَّاىا، فبلغ أكائل مصر كنزؿ، كقد كاف معاكية دسَّ 

ككاف مالك )رٞبو اهلل( مولعان بالعسل، فتناكلو إليو من بِب أمية من يسقيو ٠بان ُب عسل، 
 فكانت منو منيتو، فقاؿ معاكية: إف هلل جنودان من عسل.

[ أخربنا أبو زيد عن رجالة عن عوانة بن ا٢بكم قاؿ: ٤با جاء ىبلؾ مالك األشَب 168]
 عليان عليو السبلـ قاؿ: إف مالك بن ا٢بارث قد قضى ٫ببو ككَب عهده، كلقي ربو، رحم اهلل

كلو كاف حجران لكاف  -أم صليبان شديدان  -مالكان، كمىا مالك لو كاف حديدان لكاف فندان 
صلدان، رحم اهلل مالكان، كىل مثل مالك؟، كىل قامت النساء عن مثل مالك، كىل موجود  

 كمالك، ٍب قاؿ: أما كاهلل إف ىبلكو قد أعز أىل ا٤بغرب كأذؿ أىل ا٤بشرؽ.

 ليو السبلـ كحليتو[]صفة أمّب ا٤بؤمنْب علي ع
[ أخربنا ٧بمد بن جعفر القردا٘ب بإسناده عن زيد بن علي عليو السبلـ قاؿ: قلنا 169]

لو: صف لنا أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ فقاؿ: ٠بعت أيب عليو السبلـ يقوؿ: كاف أمّب 
يلة ا٤بؤمنْب عليو السبلـ رجبلن دحداح البطن، أٍدعىج العينْب، كأف كجهو ا٢بساف القمر ل

البدر، ضخم البطن عظيم ا٤بسربة، شىٍثن الكفْب، ضخم الكسور، كأف عنقو إبريق فضة، 
أصلع ليس ُب رأسو شعر إالٌ خفاؼ من خلفو، ٤بنكبيو مشاشتاف، مرتفع العظاـ كمشاشٍب 
السبع، إذا مشى تكفأ كمىار جسده، لو سناـ كسناـ الثور، ال يستبْب عضده من ذراعو قد 

يغمز ذراع رجل قط إال أمسك بنفسو، لونو إٔب السمرة، أدلف األنف، أدمج إدماجان، ٓب 
 إذا مشى إٔب ا٢برب ىركؿ ُب مشيتو، مؤيد بالعز صلوات اهلل عليو.

[ أخربنا ٧بمد بن ببلؿ عن رجالة عن أيب إسحاؽ قاؿ: رفعِب أيب فرأيت عليان عليو 170]
 قد مؤلت ٢بيتو ما بْب ا٤بنكبْب.السبلـ أبيض الرأس كاللحية ما بْب ا٤بنكبْب، كُب آخر: ك 



 ]كصف ضرار ألمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ[
عن ابن عمر كاألسدم عن ٧بمد بن »[ أخربنا أٞبد بن ٧بمد بن ٪بيح البجلي 171]

 عن أيب صاّب قاؿ: قاؿ معاكية لضرار يومان: صف ٕب عليان.« السائب
 فقاؿ: أك تعفيِب.

 قاؿ: بل صف ٕب.
 قاؿ: بل تعفِب.

 ال.قاؿ: 
قاؿ: إذا ال بد، فإنو كاف بعيد ا٤بدل، شديد القول، يقوؿ فصبلن، كٰبكم عدالن، يتفجر 

العلم من جوانبو، كينطق ا٢بكم من نواجذه، يستوحش من الدنيا كزىرهتا، كيستأنس بالليل 
ككحدتو، ككاف كاهلل غزير العربة، طويل الفكرة، يقلب كفو، كٱباطب نفسو، يعجبو من 

كمن الطعاـ ما جشب، كاف فينا كأحدنا، ٯبيبنا إذا سألناه، كيبدؤنا إذا  اللباس ما قصر،
أتيناه، ك٫بن كاهلل مع تقربنا كقربو منا ال نكلمو ٥بيبتو، كال نبدؤه لعظمتو، فإف تبسم فعىن 
، يعظم أىل الدين، كٰبب ا٤بساكْب، ال يطمع القوم ُب باطلو، كال  مثل اللؤلؤ ا٤بنظـو

فأشهد باهلل لقد رأيتو ُب بعض مواقفو كقد أرخى الليل سدكلو، ييأس الضعيف من عدلو، 
كغارت ٪بومو، كقد مثل ُب ٧برابو قابضان على ٢بيتو يتململ ٛبلمل السليم، كيبكي بكاء 
ا٢بزين، فكأ٘ب أل٠بعو كىو يقوؿ: يا دنيا إٌٕب تعرضت أـ إٌٕب تشوقت، ىيهات ىيهات 

رجعة ٕب فيك...!، فعمرؾ قصّب، كغشك   غٌرم غّبم، ال حاف حينك، قد أتتك ثبلثان ال
 كثّب، كخطرؾ كبّب، آه من قلة الزاد كبعد السفر ككحشة الطريق.

فوكفت دموع معاكية ما ٲبلكها على ٢بيتو، كىو ينشفها بكمو، كقد اختنق القـو بالبكاء، 
 ٍب قاؿ: رحم اهلل أبا حسن، كاف كاهلل كذلك، فكيف حزنك عليو يا ضرار؟

حزف من ذبح كاحدىا ُب ًحجرىا، فلم ترؽ عربهتا، كٓب تسكن حرارهتا ٍب  قاؿ: حز٘ب كاهلل
 خرج.



 ]أكالد علي عليو السبلـ[
ا٢بسن، كا٢بسْب، كزينب، كأـ كلثـو الكربل أمهم فاطمة بنت رسوؿ اهلل ك٧بمد بن علي 

األكرب ابن ا٢بنفية أمو خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبد اهلل بن ثعلبة بن يربوع 
بن الدكؿ بن حنيفة، كأخت ٧بمد ألمو عوانة بنت مكمل من بِب غفار، كعمر كرقية ابنا 
علي، كٮبا توأـ، كأمهما أـ حبيب الصهباء بنت ربيعة من بِب تغلب، كالعباس األصغر، 

كالعباس األكرب، كإخوتو ألبيو كأمو عثماف ك جعفر كعبد اهلل، كأمهم أـ البنْب بنت حزاـ 
بن الوحيد بن كبلب بن ربيعة، كعبيد اهلل كأبو بكر، كقيل: إف أبا بكر بن خالد بن ربيعة 

ىذا ىو عبد اهلل الذم قدمنا ذكره، كأمهما ليلى بنت مسعود بن خالد بن هنشل بن مالك 
، كسلمى الذم قيل فيو:  بن ربعي بن سلمى بن جندؿ بن داـر

 يسود أقواـ كليسوا بسادة .... بل السيد ا٤بيموف سلمى بن جندؿ
كإخوة عبيد اهلل كأيب بكر ألمهما أـ صاّب كأـ أبيها، كأـ ٧بمد بنو عبد اهلل بن جعفر بن 

أيب طالب، ٝبع عبد اهلل بن جعفر بْب بنت علي كزكجتو، كٰبٓب مات صغّبان قبل علي 
عليو السبلـ كأمو أ٠باء بنت عميس ا٣بثعمية، كإخوتو ألمو: عبد اهلل ك ٧بمد كعوف بنو 

ب، ك٧بمد بن أيب بكر ك٧بمد بن علي األصغر ألـ كلدو درج، كجعفر جعفر بن أيب طال
األصغر، كقيل: كعمر األكرب، كُب ا٤بشجر با٣بمرة كعوف بن علي كىو أخو ٰبٓب ألمو، ك 

 ٧بمد بن علي األكسط.
كمن بناتو عليو السبلـ: أـ ا٢بسْب كرملة، كأمهما أـ سعيد بنت عركة بن مسعود الثقفي، 

بنو يزيد بن عتبة بن أيب سفياف بن حرب، كقيل: أختهما ألمهما بنت كإخوهتما ألمهما 
لعنبسة بن أيب سفياف بن حرب، كزينب الصغرل، كأـ ىانئ، كأـ الكراـ، كأـ جعفر كا٠بها 

ٝبانة، كأـ سلمة، كأـ عقيل ميمونة، كخدٯبة، كفاطمة كأمامة، بنات ألمهات شٌب، كأـ 
 تت كأمها زينب بنت امرئ القيس.حسن بنت علي، كابنة لو عليو السبلـ ما



كُب ركاية كفاطمة كزينب ككلثم كأـ ا٢بسن بنات علي بن أيب طالب أمهم تريكة بنت بشر 
 بن زكريا بن عبد الرٞبن بن ٛبيم بن ا٣بزرج من األنصار.

كقتل أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ كلو أحد عشر ابنان، كستة عشر ابنة، كأربع نسوة: أ٠باء 
أـ البنْب بنت حراـ، كليلى بنت مسعود النهشلية، كأمامة بنت أيب العاص بنت عميس، ك 

بن الربيع من زينب بنت رسوؿ اهلل كانت فاطمة بنت رسوؿ اهلل أكصتو عند كفاهتا أف 
 يتزكج بأمامة بعدىا.

 فأما ىؤالء البنوف فإهنم على ما
ٰبٓب بن ا٢بسْب  [ أخربنا بو أٞبد بن ٧بمد بن علي القاضي بإسناده عن ٧بمد بن172]

عن أبيو عليهم السبلـ : ا٢بسن كا٢بسْب ك ٧بمد األكرب كعمر ك٧بمد األصغر كعباس 
كعبد اهلل كجعفر كعثماف كعبيد اهلل كأبو بكر، ككاف ا٢بسن صلوات اهلل عليو أشبههم 

 برسوؿ اهلل كما
أحد  [ أخربنا أٞبد بن سعيد الثقفي بإسناده عن أنس بن مالك قاؿ: ٓب يكن منهم173]

 أشبو برسوؿ اهلل من ا٢بسن بن علي عليو السبلـ.
[ أخربنا أٞبد بن علي بن عافية عن رجالة عن ]أيب[ إسحاؽ، عن أـ ىانئ عن 174]

علي عليو السبلـ أنو قاؿ: ا٢بسن أشبو الناس برسوؿ اهلل ما بْب الصدر إٔب الرأس، 
 كا٢بسْب أشبو برسوؿ اهلل فيما كاف إٔب أسفل من ذلك.

أخربنا ابن عافية بإسناده عن ابن عمّب قاؿ: لقد حج ا٢بسن بن علي ٟبسا [ 175]
 كعشرين بنفسو ماشيان، كإف النجايب لتقاد معو.

[ أخربنا ٧بمد بن علي الصواؼ بإسناده عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيو قاؿ: كاف 176]
كيعثراف كيقوماف، رسوؿ اهلل ٱبطبنا، فأقبل ا٢بسن كا٢بسْب كعليهما قميصاف أٞبراف ٲبشياف 

فنزؿ رسوؿ اهلل فأخذٮبا كجعلهما بْب يديو ٍب قاؿ: ))صدؽ اهلل كرسولو ?ًإ٭بَّىا أىٍموىاليكيٍم 
 [، رأيت ىذين فلم أصرب((، ٍب أخذ ُب خطبتو.15كىأىٍكالىديكيٍم ًفتػٍنىةه?]التغابن:



 ]تأريخ ميبلد ا٢بسن كا٢بسْب عليهما السبلـ[
بإسناده عن جعفر بن ٧بمد عن أبيو عليو السبلـ قاؿ: بُب علي [ أخربنا ابن عافية 177]

بن أيب طالب عليو السبلـ بفاطمة بنت رسوؿ اهلل بعد بدر بأربعة أشهر، ككلد ا٢بسن بن 
 علي عاـ أحد بعد الوقعة.

قاؿ ٰبٓب: كركم ٕب عن علي بن جعفر أف ا٢بسن كلد ٤بقدـ النيب صلى اهلل عليو كآلو 
 ، كبينو كبْب ا٢بسْب ستة عشر شهران أك سبعة عشر شهران.كسلم من بدر منصرفو

 كقاؿ غّبه: كلد ا٢بسن ُب النصف من شهر رمضاف سنة ثبلث من ا٥بجرة.
[ أخربنا أٞبد بن ٧بمد بن ّٔراـ بإسناده عن عبد اهلل مؤب ا٢بارث بن عبد اهلل بن 178]

 أيب ربيعة عن أبيو قاؿ: كاف بْب ا٢بسن كا٢بسْب طهر كاحد.
 الزبّب: كلد ا٢بسْب ٣بمس لياؿ خلوف من شعباف سنة أربع من ا٥بجرة. قاؿ

 ]استشهاد أمّب ا٤بؤمنْب صلوات اهلل عليو[
[ أخربنا عبد الرٞبن بن ا٢بسن األسدم بإسناده عن إ٠باعيل بن راشد، قاؿ: من 179]

ن عبد حديث ابن ملجم )لعنو اهلل( كأصحابو أف عبد الرٞبن بن ملجم )لعنو اهلل( كالربؾ ب
اهلل كعمرك بن أيب بكر التميمي اجتمعوا ٗبكة، فذكركا أمر الناس كعابوا عمل كالهتم، ٍب 
ذكركا أمر أىل النهركاف فَبٞبوا عليهم، ك قالوا: كاهلل ما نصنع بالبقاء بعدىم شيئان، فلوا 

 اشَبينا هلل أنفسنا كأتينا أئمة الضبللة فالتمسنا قتلهم كأرحنا منهم الببلد.
 ن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أيب طلب.قاؿ اب

 كقاؿ الربؾ: أنا أكفيكم معاكية.
قاؿ عمرك بن بكر: أنا أكفيكم عمرك بن العاص، فتعاىدكا على ذلك كاٌتعدكا ليلة تسعة 

عشر من رمضاف، الليلة الٍب ضرب فيها ابن ملجم )لعنو اهلل( عليان عليو السبلـ، فأقبل كل 
صاحبو، فأما ابن ملجم )لعنو اهلل( فلقي أصحابو بالكوفة  رجل منهم إٔب ا٤بصر الذم فيو

فكاٛبهم أمره حٌب إذا أتى ذات يـو أصحابان لو من تيم الرباب، كقد كاف علي عليو السبلـ 



قتل منهم عدة يـو النهركاف، فلقي من يومو ذلك امرأة يقاؿ ٥با: قطاـ بنت شجنة، ككاف 
نهركاف، ككانت ٝبيلة، فلما رآىا التبست بقلبو علي عليو السبلـ قتل أباىا كأخاىا يـو ال

 فخطبها، فقالت: ال أتزكجك حٌب تشتفي ٕب.
 قاؿ: كمىا تشائْب؟

 قالت: ثبلثة آالؼ، كعبدان كقينة، كقتل علي بن أيب طالب.
 فقاؿ: كاهلل ما جاء يب إالٌ قتل علي بن أيب طالب.

كرداف فكلمتو فأجأّا، قالت: فإ٘ب أطلب لك من يساعدؾ، كبعثت إٔب رجل يقاؿ لو: 
رة، كيقاؿ: شبث، كقاؿ: ىل لك ُب قتل علي؟  كأتى ابن ملجم )لعنو اهلل( شبيب بن ٔبى

 فقاؿ: ثكلتك أمك كيف تقدر عليو؟
 قاؿ: أٍكمن لو ُب ا٤بسجد، فإذا خرج لصبلة الغداة شددنا عليو.

 قاؿ: كٰبك لو كاف غّب علي كاف أىوف.
 اف العباد ا٤بصلْب.قاؿ: أما تعلم أنو قتل أىل النهرك 

 قاؿ: بلى.

قاؿ: نقتلو ٗبن قتل من إخواننا، فأجابو، فجاءكا حٌب دخلوا على قطاـ، كقاؿ: ىذه الليلة 
الٍب كاعدت فيها صاحيب أف يقتل كل كاحد منا صاحبو، ٍب أخذكا أسيافهم كجلسوا مقابل 

لغداة فشد عليو السدة الٍب خرج منها علي عليو السبلـ، فخرج صلوات اهلل عليو لصبلة ا
شبث فوقع سيفو بعضادة الباب كبالطاؽ، كٓب يصبو كضربو ابن ملجم )لعنو اهلل( على 
رأسو، كىرب كرداف حٌب دخل منزلو، فدخل عليو رجل من بِب أبيو كىو ينزع السيف 
كا٢برير كأخربه ٗبا كاف، فذىب إٔب منزلو كأخذ سيفو كعبله بو حٌب قتلو، كخرج شبث 

 ابن ملجم )لعنو اهلل( كأخذكه. ك٪با، كشدكا على
يقاؿ: إنو أتى تلك الليلة األشعث بن قيس بن معدم كرب بن جبلة بن معاكية ككاف 

يناجيو بناحية من ا٤بسجد، كحجر بن عدم )رٞبة اهلل عليو( يصلي، فسمع األشعث يقوؿ 



الصبح، فقاؿ حجر: قتلتو يا أعور قتلك اهلل، ككاف األشعث  -لو: النجاء، فضحك 
ور، ككاف ابن ملجم )لعنو اهلل( حليفان لبِب جبلة كابن أخت ٥بم، كجبلة ىو الذم ينتمي أع

 إليو األشعث ألنو الذم يدعى أشعث بن قيس كما قدمنا نسبو.
 فلما قتل علي عليو السبلـ قاؿ قيس بن يزيد بن أيب ربيعة الكندم يرثيو كيهجو األشعث:

 شيء يابن كاىضة ا٣بصى قتلت أمّب ا٤بؤمنْب ٚبٌونان .... على غّب
 كأنت لعج من ىوابد فارس .... تؤكؿ لعلج ما تؤكؿ لذم العلى
 لسنجيب تيم شر أبناء فارس .... إٔب شر منحوؿ كأألـ منتمى

 غدرت ٗبيموف النقيبة حاـز .... كأكـر من ضمت حصاف كمن مشى
 أخى الدين كاإلسبلـ كالرب كالتقى .... كصهر الذم أصفى لو الدين با٥بدل

 أبر بذم قرىب كأبعد من خنان .... كأتقى لرب حْب ميز ذك النهى
 كأشجع من ضرغامة ذم مهابة .... كأجود من نور السماؾ إذا سقى

 أخا أٞبد كالوارث العلم بعده .... كصي لو ُب الغابرين كمن مضى
 فأبشر أخا اإلتراؼ كا٢بوب كا٣بنا .... ٗبا إف تبلقي أف ٙبش لكم لظى

 ا عرؼ نارىا .... كقود ٢باميها ليهن لك الشقامقارف إبليس ّٔ
 فبل زلت موزكعان لعينان مبغضان .... كأبعدؾ الرٞبن كاجتاحك الردل

ككاف األشعث دىًعيَّان ُب بِب كندة، ألنو أشعث بن قيس بن حرزاذ بن سنجيب رجل من 
ك الفرس كشخص مع بِب عمرك بن معاكية بابنة حرزاذ، فلما انتهوا إٔب حضرموت ىل

سنجيبب، فضمو معاكية بن جبلة إٔب كلده فنسب إليهم، ك٠بي حرزاذ معدم كرب، 
فغلب عليو األشعث بن قيس بن معدم كرب بن جبلة، كإ٭با ىو ابن سنجيب الفارسي، 

كلذلك قاؿ علي عليو السبلـ فيما حكى األسود بن سعيد بن قيس ا٥بمدا٘ب أف عليان عليو 
، «بن معدم كرب بن جبلة»طلع األشعث بن قيس السبلـ كاف جالسان ُب الرحبة إذ 

 فسلم ٍب جلس فقاؿ: يا أمّب ا٤بؤمنْب جئت خاطبان، قاؿ: إٔب من؟



 قاؿ: إليك.
 قاؿ: أٞبقة كحمقة أيب بكر، يا أشعث يأىب ذلك عليك سنجيبب.

 فقاؿ األشعث: كمىا سنجيب؟
إٔب اليمن كابنو قاؿ: رجل من الفرس، ٤با ٛبزؽ ملك بِب عمرك بن معاكية شخص مع كندة 

حرزاذ معو غبلـ، فلما انتهوا إٔب حضرموت ىلك سنجيب فانتسب حرزاذ جدؾ الذم 
 يقاؿ لو: معدم كرب إٔب جبلة بن معاكية.

ككاف األشعث بن قيس ٤با ارتد عن اإلسبلـ، كٙبصن ٕبصنو النجي، بعث إليو أبو بكر 
 تو أـ فركة.زياد بن لبيد البياضي فأخذه، كمىٌن عليو أبو بكر كزكجو أخ

قاؿ إ٠باعيل بن راشد: قاؿ ٧بمد بن حنيف: كاهلل إ٘ب ألصلي تلك الليلة الٍب ضرب فيها 
ابن ملجم )لعنو اهلل( عليان عليو السبلـ قريبان من السدة ُب رجاؿ كثّب من أىل البصرة، إذ 
خرج علي عليو السبلـ لصبلة الغداة، فنظرت إٔب بريق السيوؼ، ك٠بعت: ا٢بكم هلل ال 

ك يا علي كال ألصحابك، ٍب ٠بعت عليان عليو السبلـ يقوؿ: ال يفوتنكم الرجل، فلم ل
أبرح حٌب أيخذ ابن ملجم كأدخل على علي عليو السبلـ فسمعتو يقوؿ: النفس بالنفس إف 
ىلكت فاقتلوه كما قتلِب، كإف بقيت رأيت فيو رأيي، فبينما ىم عنده كابن ملجم مكتوؼ 

يو السبلـ إذ نادت أـ كلثـو بنت علي: إنو ال بأس على أيب بْب يدم ا٢بسن بن علي عل
 كاهلل ٨بزيك يا عدكا اهلل.

قاؿ: فعلى من تبكْب، فو اهلل لقد اشَبيتو بألف ك٠بمتو بألف، كلو كانت ىذه الضربة 
 ٘بمع الناس ما بقي منهم أحد.

اؿ كأقبل علي عليو السبلـ على ابن ملجم كقاؿ: أرأيت أف لو سألتك عن ثبلث خص
 تصدقِب إف سألتك ؟.

 قاؿ: سلِب.
 قاؿ: سألتك باهلل ىل كنت تدعى كأنت صغّب ابن راعية الكبلب ؟.



 قاؿ: اللهم نعم.
قاؿ: فأسألك عن الثانية، أنشدؾ باهلل أىمٌربك رجل كقد ٙبركت، فقاؿ: أنت شقيق عاقر 

 ناقة ٜبود؟
 قاؿ: اللهم نعم.

ىل حدثتك أمك أهنا ٞبلت بك ُب قاؿ: إ٘ب أسألك عن الثالثة، كىي أشدىن عليك 
 حيضها؟

 قاؿ: اللهم نعم، كلو كنت كاٛبا شيئان لكتمتو.
قاؿ: كمضت على علي عليو السبلـ ليلة ا١بمعة كليلة السبت، كتوُب ليلة األحد لسبع 

، كغسلو ا٢بسن كا٢بسْب، «ابن ثبلث كستْب»بقْب من شهر رمضاف سنة أربعْب كىو 
 عليهم فكفن ُب ثبلثة أثواب ليس فيها قميص، ككرب عليو كعبد اهلل بن جعفر صلوات اهلل

 ا٢بسن سبع تكبّبات، كدفنوه، فقربه اليـو بالغرم من الكوفة.
ككذلك ركم عن زيد بن علي عليو السبلـ حْب قاؿ ألصحابو كىم يسلكوف ليبلن معو 

ا٤بؤمنْب  طريق الغرم: أتدركف أين ٫بن ؟ ٫بن بأرض من رياض ا١بنة، ٫بن ُب طريق قرب أمّب
 عليو السبلـ.

 ]دفن أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ كخطبة كلده ا٢بسن بعدىا[
ُب الناس خطيبان  -صلوات اهلل عليو-ك٤با دفن علي عليو السبلـ قاـ ا٢بسن بن علي 

فحمداهلل كأثُب عليو، كقاؿ: لقد فارقكم ُب ىذه الليلة رجل ما سبقو األكلوف بعلم، كال 
كإف كاف رسوؿ اهلل ليبعثنو ا٤ببعث فيقاتل جربيل عن ٲبينو، كميكائيل يدركو األخركف بعمل، 

عن يساره، فما يرجع حٌب يفتح اهلل عليو، كمىا ترؾ صفراء كال بيضاء إالٌ سبعمائة درىم 
بقيت من عطائو، أراد أف يشَبم ّٔا خادمان ألىلو، كلقد قبض ُب الليلة الٍب عرج فيها 

 ًو.بعيسى بن مرٙب صٌلى اهلل عىلىيٍ 
قاؿ: كقدـ ابن ملجم كضربو بالسيف فقتلو، كأما الربؾ بن عبد اهلل فانطلق تلك الليلة الٍب 



ضرب فيها ابن ملجم عليان عليو السبلـ إٔب معاكية، فوافقو يصلي بالناس فشد عليو فطعنو 
با٣بنجر ُب إليتو فأخذ فقتل، كيقاؿ: بل قطع يديو كرجليو كخلى عنو كدككم معاكية فربئ، 

إنو بلغو أنو كلد لو كلد فبعث إليو فقتلو، ٍب اٚبذ معاكية ا٤بقاصّب كا٢برس كىو أكؿ من  ٍب
اٚبذىا ُب اإلسبلـ خوفان على نفسو، كانطلق عمرك بن بكر إٔب عمرك بن العاص، ككاف 
عميدان يشتكي بطنو تلك الليلة، فلم ٱبرج كأمر خارجة قاضي مصر أف يصلي بالناس، 

ابن بكر فقتلو فانطلق بو إٔب عمرك كقاؿ لعمرك: يا عدك اهلل كاهلل  فخرج يصلي ّٔم فوافقو
ككانت مدة »ما أردت غّبؾ، قاؿ: لكن اهلل أىب إالٌ خارجة، ٍب أمر بو فقتل كصلب، 

 «.خبلفة أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ ٟبس سنْب إالَّ شهرين

 ]األئمة السابقوف من كلديهما[
 أك٥بم بعد علي عليو السبلـ:

 سن بن علي.ا٢ب -1
 ٍب ا٢بسْب. -2
 ٍب ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب. -3
 كزيد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب. -4
 كابنو ٰبٓب بن زيد. -5
 ك٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن )النفس الزكية(. -6
 كإبراىيم بن عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن أخوه. -7
 د بن عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن.كعبد اهلل بن ٧بم -8
 كا٢بسن بن إبراىيم بن عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن. -9

 كا٢بسْب بن علي بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب الفخي. -10
 كعيسى بن زيد بن علي بن ا٢بسْب. -11
 كٰبٓب بن عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب. -12



 كإدريس بن عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب. -13
ك٧بمد بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب  -14

 طالب أخو القاسم بن إبراىيم )صلوات اهلل عليهم( كقاـ باألمر بعده:
 ٧بمد بن ٧بمد بن زيد بن علي بن ا٢بسْب، كىو حدث. -15
 بن سليماف بن داكد بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب. ك٧بمد -16
كالقاسم بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب  -17

 طالب.
 كٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم )ا٥بادم(. -18
 أبوالقاسم ٧بمد بن ٰبٓب بن ا٢بسْب. -19
 أٞبد بن ٰبٓب بن ا٢بسْب. -20
 بن علي الناصر.ا٢بسن  -21

 عليهم السبلـ أٝبعْب كرٞبة اهلل كبركاتو.

 ( اإلماـ ا٢بسن بن علي بن أيب طالب )أبو ٧بمد([6])
 ـ( 670 - 624ىػ /  50 -ؽ ىػ  3)

 ]بيعة اإلماـ ا٢بسن كخركجو كخطبتو[
[ أخربنا عبد الرٞبن بن ا٢بسن بن عبيد بإسناده عن عباد بن يعقوب عن ا٢بسْب 180]

لي عليهم السبلـ أف ا٢بسن بن علي صلوات هلل عليو ٤با أصيب علي عليو بن زيد بن ع
 السبلـ قاـ ُب الناس خطيبان، فقاؿ:

ا٢بمد هلل الذم ٓب يزؿ للحمد أىبلن، الذم مٌن علينا باإلسبلـ كجعل فينا النبوة كالكتاب، 
ا الناس كاصطفانا على خلقو، فجعلنا شهداء على الناس، كجعل الرسوؿ علينا شهيدان، أيه

من عرفِب فقد عرفِب، كمن ٓب يعرفِب فأنا ا٢بسن بن ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم فا١بد 
?]يوسف: [ 38ُب كتاب اهلل أبه قاؿ اهلل: ?كىاتػَّبػىٍعتي ًملَّةى آبىاًئي ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى



ابن السراج ا٤بنّب، ك٫بن أىل  ، فأنا ابن البشّب النذير، كأنا ابن الداعي إٔب اهلل تعأب كأنا
البيت الذين كاف جربيل فيهم ينزؿ، كمنهم يصعد، ك٫بن الذين افَبض اهلل مودتنا ككاليتنا، 

?]الشورل: [. أيها الناس لقد 23فقاؿ: ?قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ُب اٍلقيٍرىبى
ألكلوف كىال يدركو اآلخركف، ىيهات...! ىيهات...!، فارقكم ُب ىذه الليلة رجل ما سبقو ا

لطاؿ ما قلبتم لو األمور ُب مواطن بدر كأحد كحنْب كخيرب كأخواهتا، جرعكم رنقان، 
 كسٌوغكم علقمان، فلستم ٗبلومْب على بغضكم إياه.

أيها الناس لقد فقدًب رجبلن ٓب يكن با٤بلومة ُب أمر اهلل، كال النؤكمة عن حق اهلل، كال 
لسركفة من ماؿ اهلل، أعطى الكتاب عزائمو، دعاه فأجابو، كقاده فاتبعو صلوات اهلل عليو ا

كعلى آلو كمغفرتو، ك٫بتسب أمّب ا٤بؤمنْب عند اهلل كأستودع اهلل ديِب كأمانٍب كخواتيم 
 عملي.

 ]خطبة قيس بن سعد بن عبادة[
 -تعأب-بعد فإف اهلل  فقاـ قيس بن سعد بن عبادة، فحمداهلل، كأثُب عليو، ٍب قاؿ: أما

بعث ٧بمدان با٥بدل كدين ا٢بق ليظهره على الدين كلو كلو كره ا٤بشركوف، فأدل عن اهلل 
رسالتو، كنصح اهلل ُب عباده حٌب توفاه، كقد رضي عملو كغفر ذنبو صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم .
قبلو، كسىنَّ  ٍب ذكر الذين كلوا األمر بعده، كذكر عثماف، كقاؿ: إنو خالف سنة من كاف

سنن ضبللة ٓب تكن قبلو، كاستأثر بالفيء كحاىب بو أقرباءه، ككضعو ُب غّب مواضعو، فرأل 
أىل الفضل من ىذه األمة أف ينفوا مارأكه من إحداثو فقتلوه، ٍب هنضوا إٔب خّب خلق اهلل 

عن  بعد رسوؿ اهلل كأكالىم باألمر من بعده، فبايعوه فأقاـ الكتاب، كحكم با٢بق، كٚبلى
الدنيا، كرضي منها بالكفاؼ، كتزكد منها زاد البلغة، كٓب يؤثر نفسو كال أقرباءه بفيء 

ا٤بسلمْب، فتوفاه اهلل حسن السّبة تابعان للسنة، ماحقان للبدعة، كىذا ابنو كابن رسوؿ اهلل 
 كأكٔب عباد اهلل اليـو ّٔذا األمر، فقوموا إليو رٞبكم ا هلل فبايعوه ترشدكا كتصيبوا.



قاؿ: ابسط يدؾ يابن رسوؿ اهلل أبا يعك، فبسطها، فبايعو، كقاـ إليو ا٤بسيب بن ٪ببة  ٍب
الفزارم، كسليماف بن صرد ا٣بزاعي، كسعيد بن عبد اهلل ا٢بنفي، كحجر بن عىًدم فبايعوه، 

فكاف يقوؿ للرجل: تبايع على كتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم سٍلم من 
حاربت، فعلموا أنو يريد ا١بد ُب ا٢برب، فكاف أمّب ا٤بؤمنْب عليو  سا٤بت، كحرب ٤بن

انصرؼ من حرب النهركاف ٝبع الناس « ٤بَّا»السبلـ أكصاه بذلك عند كفاتو، إٍذ كاف 
كأمراء األجناد، كأعلمهم أنو يريد ا٣بركج إٔب الشاـ كأنو ال يسعو غّبه فدعا قيس بن سعد 

رجل، كدعا ا٢بسْب بن علي كضم إليو ألفْب من بن عبادة، كعقد لو على ٟبسة آالؼ 
األنصار كأبنائهم، كدفع إليو الراية، كصٌّب قيس بن سعد ٙبت لوائو، فخرج ا٢بسْب بن علي 
عليو السبلـ كذلك ُب غرة شهر رمضاف حٌب نزؿ ا٤بدائن، كعـز أمّب ا٤بؤمنْب]عليو السبلـ[ 

 مضاف.أف ٱبرج ُب غرة شواؿ، فقتل ليلة تسع عشرة من شهر ر 

 ]تاريخ بيعة اإلماـ ا٢بسن )ع([
قاؿ: ككاف بيعة ا٢بسن بن علي عليو السبلـ يـو األحد لثماف بقْب من شهر رمضاف سنة 
أربعْب، فورد عليو بيعة أىل البصرة كالعراقْب كا٢بجاز، كمكة ك ا٤بدينة كاليمامة، كالبحرين، 

قاـ لو النواحي إالٌ الشاـ ككتب إٔب العماؿ يقرىم ُب أعما٥بم، كبسط فيهم العدؿ كاست
 كا١بزيرة كمصر.

 ]خركجو )ع( إٔب الشاـ[
فلما مضى شهراف بعد ما بويع لو عـز على ا٣بركج إٔب الشاـ، فأنفذ معقل بن قيس 

الرياحي، كشريح بن ىانئ ا٢بارثي، كعبد الرٞبن بن أيب ليلى، فاستنفركا أربعْب ألفان كعقد 
ُب ا٤بقدمة عبيد اهلل بن العباس بن عبد ا٤بطلب، ُب  لقيس بن سعد بن عبادة ككاٌله، كأنفذ

أربعة آالؼ، كتبعو سعيد بن قيس ا٥بمدا٘ب ُب أصحابو، فنزؿ ا٤بدائن، ٍب أرض ا١بزيرة، 
فكاتبو معاكية كخدعو، كأنفذ إليو بثبلٜبائة ألف درىم، فصار إٔب معاكية، كانصرؼ سعيد 

بلـ قيس بن سعد بن عبادة ُب أربعة بن قيس ُب نفر من أصحابو، فأنفذ ا٢بسن عليو الس



من ا٤بنصرفْب، كمعو زياد بن حفص ُب ألفْب، فخرج ُب سبعة آالؼ حٌب « رجل»آالؼ 
نزؿ أرض ا١بزيرة، ٍب نزؿ، فالتقى مع جيش ٤بعاكية مقدمتة ُب ٜبانية آالؼ، كاشتبكت 

 ا٢برب بينهم ُب الرقة يومْب.
رجالة أف القاسم بن يزيد الشامي قاؿ: [ أخربنا علي بن جعفر بن خالد الرازم عن 181]

أقبل معاكية حٌب أتى جسر منبج، ك٢بق عبيد اهلل بن العباس با٢بديثة، كأعطاه ألف ألف 
درىم، فقاؿ قيس بن سعد: من يبايعِب على ا٤بوت ؟ فبايعو أربعة آالؼ، كسرح معاكية 

 ركوا ٥بم العسكر.بسر بن أرطأه، كصادفوا أىل العراؽ على حدة كتعبئة، فجالدكىم حٌب ت
ككتب معاكية إٔب قيس بن سعد يدعوه إٔب مثل ما دعا إليو عبيد اهلل، كيعطيو ألف ألف 

 درىم، فقاؿ لرسولو: قل لو: ال كاهلل ال أنثِب عن شيء إالٌ عن الرمح بيِب كبينك.
ككتب إٔب معاكية: إ٭با أنت كثن من أكثاف مكة دخلت ُب اإلسبلـ كرىان كخرجت منو 

كاهلل لو سرت إٕب ًشرٍبان ألسّبف إليك ذراعان، كلئن سرت إٌٕب ذراعان لسرت إليك طائعان، 
 باعان، كلئن سرت باعان ألىركلن إليك.

قاؿ: كخرج ا٢بسن بن علي عليو السبلـ ُب نصف ذم ا٢بجة ُب ٟبسة كعشرين ألفان حٌب 
 نزؿ ا٤بدائن.

ي بإسناده عن إ٠باعيل بن [ قاؿ إبراىيم بن ٧بمد الثقفي فحدثنا أبو إسحاؽ البجل182]
رجاء الزبيدم أف معاكية كتب حينئذ إٔب رؤكس مىٍن مع ا٢بسن بن علي: أف قيس بن سعد 
قد بايعِب، كجعل يكتب إٔب الرجل منهم لك أرض كذا ككذا حٌب بايعوه، كثاركا با٢بسن 
لو عليو السبلـ ذات عشية فطعنو رجل منهم طعنة ُب جنبو، كثار إٔب القصر األبيض ليدخ

فمد رجل منهم يده إٔب ثوبو فانتزعو عن ظهره، كتناكؿ آخر طنفسة فحصركه ُب القصر، 
ككتبوا إٔب معاكية أف اقدـ، فكتب إليو معاكية: إف قيس بن سعد قد بايعِب كأف أصحابك 

 قد ثاركا عليك، فىًلمى تػىٍقتل نفسك.
لتو كأغمي عليو كُب غّب ىذا ا٢بديث: أف رجبلن من بِب أسد طعنو ٗبعوؿ فسقط عن بغ



فبقي با٤بدائن عشرة أياـ كتفرؽ عنو أصحابو، ٍب انصرؼ إٔب الكوفة ُب علتو كضعفو، كبقي 
 شهرين صاحب فراش.

ٍب خرج معاكية ُب كجوه أىل الشاـ ُب خيل عظيمة حٌب نزؿ أرض مسكن، كخذؿ ا٢بسن 
٢بسن كا٢بسْب كغلب معاكية على األمر، ككاتبو أىل العراؽ كبايعوه، كدخل الكوفة فخرج ا

 عليهما السبلـ إٔب ا٤بدينة فأقاما ّٔا عشر سنْب.

 ]مقتل اإلماـ ا٢بسن[
ٍب إف معاكية دىٌس السم إٔب امرأتو أ٠باء بنت األشعث بن قيس، كأعطاىا مائة ألف، 

 فسقت ا٢بسن عليو السبلـ ٠بان ُب لنب فمات بعد شهر، كقيل: إهنا سقتو ثبلث مرات.
ر بإسناده عن ىبلؿ بن خباب أف ا٢بسن عليو السبلـ [ أخربنا علي بن جعف183]

خطب با٤بدائن فقاؿ: يا أىل الكوفة كاهلل لو ٓب تذىل نفسي عنكم إالٌ لثبلث لذىلت: 
 لقتلكم أيب، كلطعنكم فخذم، كانتهى بكم ثقلي.

[ كأخربنا علي بن يزيد بإسناده عن عمّب بن إسحاؽ: قاؿ: دخلت أنا كرجبلف 184]
 ي عليو السبلـ نعوده، كجعل يقوؿ لصاحيب: سلِب قبل أف ال تسألِب.على ا٢بسن بن عل

فقاؿ: يعافيك اهلل، فقاـ فدخل ٍب خرج إلينا كقاؿ: ما خرجت إليكم حٌب لفظت طائفة 
من كبدم أقلبها ّٔذا العود، كلقد سقيت السٌُّم مرات فما لقيت شيئان أشد من ىذه ا٤برة، 

وؽ، كجاء ا٢بسْب عليو السبلـ فجلس عند رأسو كغدكنا إليو من الغد فإذا ىو ُب الس
 فقاؿ: يا أخي مىٍن صاحبك؟.

 فقاؿ: ًٓبى، أتريد قتلو ؟.
 قاؿ: نعم.

لو، كإف كاف بريئان فما أحب أف يقتل يب « نقمة»قاؿ: ال إف كاف الذم أظن فاهلل أشد 
 برمء.



 ]كصية اإلماـ ا٢بسن ألخيو ا٢بسْب عليهما السبلـ[
إٔب ا٢بسْب عليو السبلـ كقاؿ: يا بن أيب، إذا أنا مت فتوٌؿ غسلي كقاؿ غّبه: إنو أكصى 

كادفِب إٔب جنب النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم فإف منعت فادفِب بالبقيع إٔب جنب أمي 
فإف ُب نفس بنت أيب بكر ما فيها، كإياؾ أف هتراؽ ٌُب ٧بجمة  -عليها السبلـ-فاطمة 

 دـ.
و السبلـ من ٰبفر لو ٔبنب النيب صلى اهلل عليو كآلو فلما مات أرسل ا٢بسْب بن علي علي

كسلم فخرجت عائشة على بغل كأتت مركاف بن ا٢بكم، كصار إٔب سعيد بن العاص كىو 
كإب ا٤بدينة يومئذ، فلم ٯببهم إٔب منع، فجاءت مع مركاف ُب بِب أمية كبِب ٛبيم كبِب عدم 

٧بمد بن علي بن ا٢بنفية ُب بِب  كىم زىاء ٟبسمائة رجل فأحدقوا بالبيت كا٤بسجد فخرج
 ىاشم كآؿ الزبّب كتشاًب ابن ا٢بنفية كعائشة، فقالت: ال أدعكم كاهلل تدفنونو.

فقاؿ ا٢بسْب عليو السبلـ: ما ىذا بأكؿ عداكتك لنا، البيت بيت أبينا رسوؿ اهلل كلو ال 
 كصية ا٢بسن لرأيت ما ساءؾ.

 كقاؿ ابن ا٢بنفية: ]...[.
ان على ٝبل كيوما على بغل، أخاؼ أف يسىمَّى يـو البغل كما ٠بي يـو كقاؿ ابن عباس: يوم

 ا١بمل.
فأمر ا٢بسْب عليو السبلـ با١بنازة، فحمل إٔب البقيع كدفن بو، كنزؿ ا٢بسْب ُب قربه، 

ك٧بمد بن ا٢بنفية كالعباس بن علي، كمؤب للحسْب عليو السبلـ، كصلى عليو ا٢بسْب عليو 
 بن تسع كأربعْب سنة )رٞبو اهلل تعأب(.السبلـ ٟبسان، كمات كىو ا

 (اإلماـ ا٢بسْب بن علي )أبو عبد اهلل([7])
 ـ( 680 - 625ىػ /  61 -ؽ ىػ  4)

 ]إخبار الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم باستشهاد ا٢بسْب )ع( بأرض كرببلء[
 [ ]أخربنا عبد اهلل بن ٧بمد التميمي، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن شاذاف قاؿ: حدثنا185]



ٞبيد بن مسلم، قاؿ: حدثنا علي بن ٦باىد، عن عمرك بن أيب عمرك، عن عكرمة، عن 
ابن عباس[ كغّبىم ٩بن ذكرىم أف رسوؿ اهلل خرج مسافران من ا٤بدينة، فلما كاف ٕبرة كقف 
كاسَبجع، ٍب مرَّ ٍب كقف كاسَبجع أكثر من األكٔب كبكى كقاؿ: ))ىذا جربيل ٱبرب٘ب أهنا 

ل فيها ا٢بسْب سخيلٍب، كفرخ فرخٍب، كأتا٘ب منها بَببة ٞبراء(( ٍب أرض كرب كببلء، يقت
دفع إٔب علي عليو السبلـ الَببة كقاؿ: ))إذا غىلىت كسالت دمان عبيطان فقد قتل ا٢بسْب 

عليو السبلـ((، ٍب قاؿ كمد يده: ))اللهم ال تبارؾ ُب يزيد، كأ٘ب أنظر إٔب مصرعو 
 كمدفنو((.

ـ الَببة إٔب أـ سلمة، فشدهتا ُب طرؼ ثؤّا، فلما قتل ا٢بسْب قاؿ: كدفع علي عليو السبل
 عليو السبلـ إذا ّٔا تسيل دما عبيطان، فقالت أـ سلمة: اليـو أفشي سر رسوؿ اهلل.

قاؿ ابن عباس: كاشتد برسوؿ اهلل مرضو الذم مات فيو، فىحىضرتيوي كقد ضم ا٢بسْب إٔب 
و يقوؿ: ))مإب كليزيد ال بارؾ اهلل فيو، صدره يسيل من عرقو عليو كىو ٯبود بنفسو، كى

اللهم العن يزيد(( ٍب غشي عليو طويبلن، كأفاؽ كجعل يقبل ا٢بسْب كعيناه تذرفاف، كيقوؿ: 
 ))أما إف ٕب كلقاتلك مقامان بْب يدم اهلل((.

قاؿ: ٍب إف معاكية ٤با استؤب على األمر تسعة عشر سنة كستة أشهر، كدخلت سنة ستْب 
ٍب مات فيها، فكاف يرل أشياء كيهذم فيها ىذيانان كثّبان، كيقوؿ: كٰبكم مرض مرضتو ال

اسقو٘ب اسقو٘ب، فيشرب كال يركل، كرٗبا غشي عليو اليـو كاليومْب، فإذا أفاؽ نادل بأعلى 
صوتو: مإب كمالك ياحجر بن عدم، مإب كمالك يا مالك، مإب كمالك يا بن أيب 

فلم يزؿ كذلك أيامان كيزيد معو، كيقوؿ: يا أبو إٔب  طالب، كمإب كمالك يا بن أيب تراب،
 من تكلِب عجّْل بالبيعة ٕب كإال كاهلل أكلت، أتعلم ما لقيت من أيب تراب كآلو.

 ]عهد معاكية البنو يزيد باإلمارة[
قاؿ: كمعاكية يتململ ُب الفراش كيتفكر فيما عقد عليو للحسن كا٢بسْب )عليهما السبلـ( 

تو ا٢بسن عقد أف يكوف األمر من بعده للحسن ٍب للحسْب من بعد إٍذ كاف عند مهادن



ا٢بسن، فلما كاف اليـو ا٣بامس دخل عليو أىل الشاـ، فرأكه ثقيبلن فبادركا إٔب الضحاؾ بن 
قيس ككاف صاحب شرطة معاكية كمسلم بن عقبة، فقالوا: ما تنتظراف، ذىب كاهلل الرجل 

ال نأمن أف ٱبرج ىذا األمر إٔب آؿ أيب تراب، فدخبل فبادراه كليوص إٔب يزيد فإنو أرضانا، ك 
.  عليو كقد أفاؽ كىو يقوؿ: أصبحت ثقيل الوزر عظيم ا١بـر

 فقاال: إف الناس قد اضطربوا كأنت حي، فكيف إف حدث بك حدث، كقدرضوا بيزيد.
 فقاؿ معاكية: ٓب يزؿ ىذا رأيي كىل يستقيم ٥بم غّب يزيد، إ٘ب إ٭با طلبتها لتبقى ُب كلدم

 إٔب يـو القيامة، كال تنا٥با ذرية أيب تراب.
 قاؿ: كأيدخل عليو الناس فقاؿ: يا أىل الشاـ كيف رضاكم عن أمّب ا٤بؤمنْب؟

فقالوا:خّب الرضى كنت فكنت، ك شتموا علي بن أيب طالب كا٢بسن كا٢بسْب عليهم 
اؾ بن قيس ٍب السبلـ كقرظوا يزيد كمدحوه، فقاؿ ٥بم: قوموا فبايعوه، فأكؿ من بايعو الضح

 مسلم بن عقبة، ٍب الناس.
قاؿ: كخرج يزيد من فوره كتعمم بعمامة معاكية، كٚبتم ٖباٛبو، كعليو قميص عثماف ا٤بلطخ 

بالدـ ُب عنقو، كىكذا كاف يفعل معاكية عند إغراء أىل الشاـ بعلي كأىل بيتو عليهم 
كاف من الغد دخل الناس السبلـ ، فحمد اهلل كأثُب عليو كخطب كبايعو بقية الناس، فلما  

 على معاكية، كيزيد بْب يديو، فأخرج كتابان من ٙبت كسادتو نسخو:

معاكية بن أيب سفياف أمّب ا٤بؤمنْب إٔب ابنو يزيد « بو»بسم اهلل الرٞبن الرحيم. ىذا ما عهد 
 بن معاكية: أنو قد بايعو، كعهد إليو، كجعل األمر من بعده إليو، ك٠باه أمّب ا٤بؤمنْب، على
أف ٰبفظ ىذا ا٢بي من قريش، كيبعد قاتل األحبة ىذا ا٢بي من األنصار، كأف يقدـ بِب 
أمية كبِب عبد مشس على بِب ىاشم كغّبىم، كيطلب بدـ ا٤بظلـو ا٤بذبوح أمّب ا٤بؤمنْب 

عثماف قتيل آؿ أيب تراب، فمن قرئ عليو ىذا الكتاب كقبلو كبادر إٔب طاعة أمّبه أكـر 
و كامتنع فضرب الرقاب، فلما خرجوا من عنده أقبل على يزيد كقاؿ: كقرب، كمن تلكأ علي

يا بِب إ٘ب قد كطأت لك الببلد، كأذللت الرقاب كبيوئت باألكزار، كلست أخاؼ عليك من 



ىذه األمة إالٌ أربعة نفر من قريش: فرخ أيب تراب شبيو أبيو، كقد عرفت عداكتو كعداكة آلو 
  بن الزبّب، كعبد الرٞبن بن أيب بكر.لنا، كعبد اهلل بن عمر، كعبد اهلل

فأما عبد الرٞبن بن أيب بكر فمغرل بالنساء، فإف بايعك الناس بايعك، كأما ابن عمر فما 
أظن أنو يقاتلك كاليصلح ٥با، فإف أباه كاف أعرؼ بو، كقد قاؿ: كيف أستخلف رجبلن ٓب 

 ٰبسن أف يطلق امرأتو.
يدعونو حٌب ٱبرجوه عليك كيكفيكو اهلل ٗبن قتل كأما ا٢بسْب بن علي فإف أىل العراؽ ال 

أباه، كأما ابن الزبّب فإف أمكنتك الفرصة فقطعو إربان إربان فإنو ٯبثم جثـو األسد كيركغ 
 ركغاف الثعلب.

قاؿ: ككتب إٔب ابن أخيو الوليد بن عتبة بن أيب سفياف إٔب ا٤بدينة يأمره بأخذ البيعة ليزيد 
الء النفر كال يفارقهم دكف البيعة لو، كمن أىب منهم قتلو؛ من أىل ا٢بجاز، كأف يدعو ىؤ 

فدعا الوليد مركاف بن ا٢بكم، ككاف معزكالن ّٔا فاستشاره كأكشك كركد نعي معاكية ككتاب 
 يزيد على مثل كتاب أبيو.

 فقاؿ مركاف: أحضرىم الساعة قبل أف ينتشر موت معاكية، فمن أىب البيعة فاضرب عنقو.
  ال أفعل، أأقتل ا٢بسْب؟فقاؿ الوليد: كاهلل

 فقاؿ مركاف كا٤بستهزم بو: أصبت.

 ]دعوة الوليد بن عتبة للحسْب كالبن الزبّب للمبايعة ليزيد[
كدعا الوليد ا٢بسْب بن علي كابن الزبّب، فقاؿ ابن الزبّب للحسْب عليو السبلـ: فيمى تراه 

 بعث إلينا ىذه الساعة؟
يد معاجلتنا بالبيعة ليزيد ا٣بمور قبل أف يدعو قاؿ: إ٘ب أظن أف طاغيتهم قد ىلك، فّب 

الناس، فقد رأيت البارحة فيما يرل النائم منرب معاكية منكوسان كداره تشتعل نّبانان، ٍب 
عاكدٮبا رسوؿ الوليد، فدخل ا٢بسْب عليو السبلـ منزلو فاغتسل كتطهر كصلى أربعان 

ٌب انتهى إٔب الباب، فأذف لو، كعشرين ركعة كدعا كاستخار اهلل، ٍب أقبل ٫بو الوليد ح



 فدخل فسلم فرد الوليد عليو، كقاؿ: ىذا كتاب أمّب ا٤بؤمنْب يزيد بن معاكية.
 فنظر فيو ا٢بسْب، كقاؿ: ننظر فانظر٘ب.

 قاؿ: انصرؼ حٌب تأتينا مع الناس.
فقاؿ مركاف كىو عنده: كاهلل لئن فارقك كٓب يبايع اآلف ٓب تقدر عليو أبدان، فاحبسو حٌب 

 يع أك تضرب عنقو.يبا
 فقاؿ ا٢بسْب: يا بن الزرقاء، ىذا يقتلِب كأنت معو.

قاؿ الوليد: كٰبك يا مركاف، ما أحب أف ٕب الدنيا كمىا فيها بقتل ا٢بسْب بن علي، 
كصرفهما كأنٌػبىو مركاف فندـ على صرفهما، كأرسل إليهما، فأما ابن الزبّب فبعث بأخيو جعفر 

 فلما جنو الليل ىرب مع أخويو مصعب كا٤بنذر.حٌب لٌْب الوليد على إتيانو، 
كأتى ا٢بسْب أىل بيتو فقالوا: ٫بن معك حيث أخذت، فخرج من عندىم فاستقبلو مركاف، 

 فقاؿ: يا أبا عبد اهلل أطعِب كبايع أمّب ا٤بؤمنْب يزيد.

 ]زيارة ككداع ا٢بسْب لقرب جده ا٤بصطفى[
ف، مثلك يأمر٘ب بطاعتو، كأنت اللعْب فاسَبجع ا٢بسْب عليو السبلـ كقاؿ: كيلك يا مركا

ابن اللعْب على لساف رسوؿ اهلل فراده مركاف فخرج مغضبان، حٌب دخل على أخيو ٧بمد بن 
ا٢بنفية ككدعو كبكيا حٌب اخضلت ٢باٮبا، كهتيأ ابن ا٢بنفية للخركج معو فجزاه خّبان، كأمره 

تى قرب رسوؿ اهلل فودعو بالتخلف ينتظر ما يرد عليو من أمره، فلما كاف بعض الليل أ
كصلى ماشاء اهلل كغلبتو عيناه، فرأل كأف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عىلىٍيًو كآلو كسىٌلم ُب ٧بتوشْب 
بو فاحتضنو كقبل بْب عينو كقاؿ: يا بِب العجل العجل، تأٌب يابِب إٔب جدؾ كأبيك كأمك 

 كأخيك.
 كباكية فيهم من ليلتئذ.فانتبو عليو السبلـ كأخرب أىل بيتو، فمارأل أكثر باكيان 

ٍب كدعهم كخرج ٗبن خرج معو من كلده كإخوتو كبِب أخيو كبِب عمو ٫بو مكة، فقدمها 
كأقاـ ّٔا ٟبسة أشهر أك أربعة، ككرد عليو ٫بو ٜباف مائة كتاب من أىل العراقْب ببيعة أربعة 



فإنو كاف يأخذ كعشرين الفان لو؛ فبعث مسلم بن عقيل رٞبة اهلل عليو، ككاف شجاعان قويان، 
الرجل فّبمي بو فوؽ البيت، فخرج مسلم حٌب أتى ا٤بدينة فاكَبل أعرابيْب دليلْب فأخذا 

بو ُب الربية، فمات أحدٮبا عطشان؛ ككتب إٔب ا٢بسْب يستأذنو ُب الرجوع فأجابو: أف 
 امضي ما أمرتك بو.

 ]قدـك ا٢بسْب )ع( الكوفة كمواقف النعماف بن بشّب كغّبه[
ـ الكوفة، كنزؿ دار ا٤بختار بن أيب عبيد الثقفي كبايعو من أىلها ٜبانية عشر فخرج حٌب قد

 ألفا سول أىل البصرة، كحلفوا بأٲباف مغلظة ليجاىدكف معو بأموا٥بم كأنفسهم.
فكتب مسلم إٔب ا٢بسْب يستقدمو كيستحثو فدخل، رجل ٩بن يهول يزيد يقاؿ لو عبد اهلل 

 ّب كىو كإب الكوفة فأخربه خربه.بن مسلم ا٢بضرمي على النعماف بن بش
 كقاؿ: إنك لضعيف.

 فقاؿ النعماف: ألف أكوف ضعيفان ُب طاعة اهلل خّب من أف أكوف قويان ُب معصيتو.
 فكتب بشأنو إٔب يزيد، فاستشار مؤب ٥بم كاف ال ٱبالفو يقاؿ لو سرجوف.

 ]اختيار ابن زياد لتوٕب الكوفة[
، ككاف عامل البصرة، ككاف يزيد كاجدان عليو كىَّمى بعزلو، فقاؿ: ما٥با إالٌ عبيد اهلل بن زياد

فكتب إليو بواليتو على الكوفة مع البصرة، كأمره أف يدس إٔب مسلم حٌب يأخذه، فخرج 
عبيد اهلل بن زياد حٌب أتى الكوفة فدخلها متلثمان، فجعل ٲبر ٗبجالسهم يسلم عليهم 

م يركف أنو ا٢بسْب بن علي عليهما فّبدكف عليو كعليك السبلـ يا بن رسوؿ اهلل، كى
السبلـ، فنزؿ القصر كدفع إٔب ٞبصٌي أربعة آالؼ درىم كقاؿ: تعرؼ موضع مسلم بن 

 عقيل، فإذ لقيتو فادفع إليو ىذا ا٤باؿ كقل لو تستعْب بو على أمرؾ.
فخرج كفعل كرجع إٔب ابن زياد فأخربه بتحوؿ مسلم إٔب منزؿ ىانئ بن عركة ا٤برادم، 

ابن زياد كجوه أىل الكوفة كمعهم عمر بن حريث ك٧بمد بن األشعث كشريح كدخل على 
بن ىانئ، فلما صاركا عنده قاؿ ٥بم: أين ىانئ بن عركة، فخرج ابن حريث ك٧بمد بن 



 األشعث كشريح حٌب أتوا ىانئان كقالوا: إف األمّب قد ذكرؾ.
 ن مسلم بن عقيل؟قاؿ: مإب كلؤلمّب، فلم يزؿ بو حٌب ركب إليو، فلما رآه قاؿ: أي

 قاؿ: كاهلل ما أنا دعوتو كلو كاف ٙبت قدمي ما رفعتهما عنو، فرماه بالعمود فشجو.
كبلغ مسلمان خربه فخرج، كأشرؼ رجاؿ من أىل الكوفة، فرأكا قومهم كأشرافهم عند ابن 

 زياد فانصرفوا عنو حٌب ما أمسى مع مسلم إالٌ أربع مائة.
لم قتاالن شديدان حٌب اختلط الظبلـ فَبكوه كحده، كجاء أصحاب ابن زياد، فقاتلهم مس

 كانقلب يدكر ُب أزقة الكوفة، فخرجت امرأة فقالت: يا عبد اهلل ما يقيمك ىاىنا؟
قاؿ: اسقيِب ماءن، فأتتو بو، فشرب كجلس حٌب صيلّْيت العشاء اآلخرة، كخرجت ا٤برأة 

 فقالت: إف ٦بلسك ىاىنا ٦بلس ريبة.
 قاؿ: فيك خّب؟

 .قالت: نعم
قاؿ: فإ٘ب مسلم بن عقيل. فأدخلتو منز٥با، فما كاف بأسرع من أف دخل ابنها فقاؿ:من 

 ىذا؟

فقالت: مسلم بن عقيل، فخرج حٌب أخرب ٧بمد بن األشعث، فخرج ابن األشعث إٔب ابن 
زياد فأخربه خربه، فأمره أف ٱبرج حٌب ٰبيط بالدار ففعل، كخرج إليو مسلم بسيفو. فقاؿ لو 

ألق سيفك كلك األماف، ففعل فأخذه كأتى بو ابن زياد فحبسو، فلما أصبح ابن األشعث: 
اجتمع الناس فضرب عنقو، كأمر ّٔانئ فشق عرقوباه كجعل فيهما حبل، كجرٌا إٔب الكناسة 

 كصلبا فيها.
 فهو حيث يقوؿ عبد اهلل بن الزَّبّب األسدم:

 كابن عقيلفإف كنت ال تدرين ما ا٤بوت فانظرم .... إٔب ىانئ ُب السوؽ 
 أصأّما فرخ البغٌي فأصبحا .... أحاديث من يسرم بكل قبيل

 ترم جسدان قد غّب ا٤بوت حالو .... كنضخ دـ قد ساؿ كل مسيل



 أيركب أ٠باء ا٥بماليج آمنان .... كقد طلبتو مذحج بذحوؿ
 ككاف مذحج قـو ىانئ.

يومئذ خرج ككاف مقتل مسلم يـو الثبلثاء لثماف مضْب من ذم ا٢بجة سنة ستْب، ك 
 ا٢بسْب من مكة ٫بو العراؽ.

 ]خركج ا٢بسْب السبط )ع( إٔب العراؽ[
فلٌما ىم با٣بركج )رضي اهلل عنو( تلقاه ابن الزبّب فقاؿ: إٔب أين تذىب، إٔب قـو قتلوا أباؾ 

 كخذلوا أخاؾ، قاؿ: كإ٭با قا٥با ألنو كره أف يكوف األمر لو.
يٍ  ب ُب مائة من كلد النيب صلى اهلل عليو كآلو قاؿ: كقدـ ا٢بسْب عليو السبلـ إٔب العيذى

كسلم ستوف فارسان كأربعوف راجبلن، فلقيو رجل من أىل الكوفة من بِب أسد يقاؿ لو: ا٢بر 
كجو األرض با٢بسْب  -أم يضيق  -بن يزيد الرياحي ُب ألف فارس قد كجو ليجعجع 

إنو أمر بذلك، كجعل  عليو السبلـ فصار أماـ ا٢بسْب ٲبنعو ا٣بركج ٫بو الكوفة، كقاؿ:
ٰبذره القتاؿ كيعرض عليو ا٤بسّب إٔب عبيد اهلل بن زياد كيقوؿ: أنشدؾ اهلل ُب نفسك كأىل 

 بيتك.
فقاؿ عليو السبلـ: أبًا٤بوت ٚبوفِب، مامثلي كمثلك إاٌل كما قاؿ أخو األكس كقد خرج يريد 

 نصر رسوؿ اهلل فقيل: ال تسّبف إٔب ىذا الرجل فتقتل، فأنشأ يقوؿ:
 سأمضي كما با٤بوت عار على الفٌب .... إذا ما نول حقان كجاىد مسلمان 

 ككاسى الرجاؿ الصا٢بْب بنفسو .... كفارؽ مثبوران كخالف ٦برمان 
 فإف مت ٓب أندـ كإف عشت ٓب أيٓب .... كفى بك ذالن أف تعيش كترغما

لك إٍذ كرد على كسار عليو السبلـ حٌب نزؿ قصر بِب مقاتل كا٢بري ال يفارقو، فبينا ىم كذ
ا٢بر كتاب ابن زياد أف جعجع با٢بسْب كأصحابو حٌب يأتيك كتايب ىذا، كال ٚبلو أبدان إالٌ 

 بالعراء.
فقاؿ ا٢بسْب عليو السبلـ: ننزؿ تلك القرية يعِب الغاضرية قاؿ: ال أستطيع ذلك فسار ك 



 ا٢بر ينازعو حٌب انتهى إٔب موضع ا٤بعركة، فقاؿ: ما ىذا؟
 ء.فقالوا: كرببل

قاؿ: ذات كرب كببلء، كمنعو ا٢بر ٘باكزه، فحطت أثقالو كصبحو عمر بن سعد من غده 
 ُب أربعة آالؼ من الكوفة من قبل ابن زياد.

 ]استشهاد ا٢بسْب السبط )ع([
ككاف من قصتو أف عبيد اهلل بن زياد كالَّه الرٍَّم كأرض دٍستىب كأمره با٤بسّب، فخرج ُب أربعة 

ابن زياد ييسّّْبه إٔب ٧باربة ا٢بسْب، حٌب إذا فرغ منو سار إٔب كاليتو  آالؼ، فورد عليو كتاب
 فاستعفاه، فقاؿ لو:إما أف تسّب إٕب ٧باربتو أك ترد علينا عهدنا.

 فجعل يتقىٍلقىل كيقوؿ:
 ككاهلل ما أدرم كإ٘ب لواقف .... كمهما يكن من حادث سيبْب

 قتل حسْبأأترؾ ملك الرم كالرم رغبة .... أـ أرجع مذمومان ب
 كُب قتلو النار الٍب ليس دكهنا .... حجاب كملك الرم قرة عْب

كغلب عليو الشقاء، فسار إٔب قتلو كنزؿ بًنيٍػنىول على شط الفرات، كأرسل إٔب ا٢بسْب 
عليو السبلـ بكتاب ابن زياد، ٍب كتب ٔبواب ا٢بسْب، فكتب إليو مع مشر بن ذم ا١بوشن 

ٛبنيو البقاء كالعافية، فإف نزؿ على حكم أمّب ا٤بؤمنْب أ٘ب ٓب أبعثك لتكيفى عن ا٢بسْب ك 
كاستسلم فذلك، كإالٌ فاقتلو كأكطئ ا٣بيل صدره كظهره، فإف أنت أبيت فاعتزؿ كخل بْب 

 مشر كبْب العسكر، فقد أمرناه بأمرنا كالسبلـ.
قاؿ: كخرج ابن زيادحٌب عسكر بالنخيلة كبعث ا٢بصْب بن ٛبيم إٔب عمر بن سعد كحجاف 

ا٢بر كشبث بن ربعي كمشر بن ذم ا١بوشن ُب سبعة آالؼ رجل، ككتب إٔب عمر بن بن 
سعد يأمره ٗبنع ا٢بسْب كأصحابو ا٤باء، فبعث ابني سعد ابنى ا٢بجاج ُب ٟبسمائة فارس 

حٌب أحدقوا بالشريعة، كحالوا بينهم كبْب ا٤باء، كذلك قبل قتل ا٢بسْب بثبلث، كناداه عبيد 
 تنظر إٔب ا٤باء كأنو كبد السماء، كاهلل ال تذكؽ منو قطرة أكٛبوت اهلل بن حصْب ياحسْب أال



 عطشان.
 فقاؿ ا٢بسْب: اللهم أمتو عطشان.

قاؿ: فواهلل الذم ال إلو إالٌ ىو لقد رأيتو يشرب حٌب يبغر فبل يركل، ٍب يعود فيشرب فبل 
 يركل فمازاؿ كذلك حٌب لفظ عمتو، فلما أضر با٢بسْب كأصحابو العطش قاـ عليو

السبلـ فأمر فحفرت آبار كأنبع اهلل ٥بم منها ماء عذبان فشربوا منو كدفن، فلما اشتد ّٔم 
العطش كجو أخاه العباس بن علي ُب ٟبسة عشر رجبلن بالقرب فيهم رجل يقاؿ لو رشيد 

 فلحقو أصحاب ابن ا٢بجاج فقتلوه.

ا٢بسْب تقوؿ: فلما قتل ا٢بسْب دفن رشيد ُب موضعو الذم كاف فيو، ككانت فاطمة بنت 
 إنو السقاء، كإف الناس قالوا: ىو قرب العباس بن علي كليس كذلك لكنو قرب رشيد.

قاؿ: كزحف عمر بن سعد يومئذ ٖبيلو بعد صبلة العصر ٫بو ا٢بسْب عليو السبلـ كىو 
جالس ٧بتبيان، ك٠بعت زينب بنت علي الصيحة فدنت من ا٢بسْب عليو السبلـ كىو 

فو، كرأسو على ركبتيو فقالت: يا أخي، فرفع رأسو فقاؿ: إف رسوؿ جالس ٧بتبيان ٕبمائل سي
اهلل أتا٘ب ُب نومي ىذا كقاؿ: إنك تركح إلينا غدان، فلطمت كجهها كقالت: يا كيبله، 

 فقاؿ: ال كيل لك يا أخية.
[ أخربنا أٞبد بن علي بن عافية بإسناده عن أيب جعفر، عن أبيو، علي بن ا٢بسْب 186]

اؿ: إ٘ب يومئذ مريض، فدنوت أ٠بع ما يقوؿ أيب عنده حيوم مؤب أيب ذر عليهم السبلـ ق
 كىو يعاِب سيفو كيصلحو كأيب يقوؿ:

 يادىر أؼو لًك من خليل .... كم بك باإلشراؽ كاألصيل
 من طالب كصاحب قتيل .... كالدىر ال يقنع بالبديل

 كإ٭با األمر إٔب ا١بليل .... ككل حي سالك سبيلي
فهمت ما قاؿ، فخنقتِب العربة، فرددت دمعي كلزمت السكوت كعلمت أف فكررىا ثبلثان ك 
 الببلء قد نزؿ.



كأما عمٍب فسمعتها؛ كىي امرأة كمن شأف النساء الرقة كا١بزع، فلم ٛبلك نفسها أف كثبت 
٘بر ثؤّا حٌب انتهت إليو كقالت: كاثكبله ليت ا٤بوت أعدمِب ا٢بياة اليـو ماتت فاطمة 

سن أخي يا خليفة ا٤باضْب كٜباؿ الباقْب، فنظر إليها ا٢بسْب عليو أمي كعلي أيب كا٢ب
 السبلـ فقاؿ: يا أخية، ال يذىنب ٕبلمك الشيطاف.

فقالت: بأيب كأمي أبا عبد اهلل أميٍستػىٍقًتله أنت نفسي فداؤؾ، فازدادت غصتو كترقرقت عيناه 
 ٍب قاؿ: لو ترؾ القطا لناـ.

كخرت مغشيان عليها، فقاـ إليها ا٢بسْب فصب فلطمت كجهها كأىوت إٔب جيبها فشقتو 
على كجهها ا٤باء كقاؿ: يا أخية، اتقي اهلل كتعزم بعزاء اهلل، فإف أىل األرض ٲبوتوف كأىل 
السماء ال يبقوف، ككل شيء ىالك إالٌ كجو اهلل كحده كٕب كلكل مسلم برسوؿ اهلل أسوة 

علٌي جيبان كال ٚبمشٌي علي  حسنة، فعزاىا بنحو ىذا كقاؿ: أقسم عليك يأخية ال تشقي
 كجهان، كال تدعي علي بالويل كالثبور.

ٍب جاء حٌب أجلسها عندم، ٍب أمر أصحابو أف يقربوا بيوهتم بعضان من بعض كيداخلوا 
 األطناب بعضها ببعض كيكونوا بينها، فيستقبلوا القـو من كجو كاحد.

عن زيد بن علي عن أبيو  [ كأخربنا ٧بمد بن عبد اهلل بن أيوب البجلي بإسناده187]
 عليهم السبلـ أف ا٢بسْب )صلوات اهلل عليو( خطبهم، فحمد اهلل كأثُب عليو ٍب قاؿ:

أيها الناس خيطَّ ا٤بوت على ابن آدـ ٨بط القبلدة على جيد الفتاة، ما أك٥بِب إٔب أسبلُب 
صإب اشتياؽ يعقوب إٔب يوسف كأخيو، كإف ٕب ٤بصرعان أنا ال قيو، كأ٘ب أنظر إٔب أك 

تقطعها عٍسبلف الفلوات، غيربان عيفران بْب كرببلء كبراريس قد مؤلت مِب أكراشان جوفان رضا 
اهلل رضانا أىل البيت، فصربان علىببلئو ليوفينا أجر الصابرين، لن تشذ عن رسوؿ اهلل حرمتو 

 كعَبتو، كلن تفارقو أعضاؤه كىي ٦بموعة لو ُب حظّبة القدس، تقر ّٔم عينو، كينجز ٥بم
عدتو، من كاف فينا باذالن مهجتو فلّبحل فإ٘ب راحل غدان إف شاء اهلل عزَّ كجل، ٍب هنض 

 إٔب عدكه فاستشهد )صلوات اهلل عليو(.



[ أخربنا ابن عافية بإسناده عن عبد اهلل بن ا٢بسن عليو السبلـ أف علي بن ا٢بسْب 188]
رس رسوؿ اهلل كىو ا٤بر٘بز، عليو السبلـ قاؿ: صبحتنا ا٣بيل يـو ا١بمعة، فدعا ا٢بسْب بف

فركبو ٍب رفع يده، فقاؿ: اللهم أنت ثقٍب ُب كل كرب كرجائي ُب كل شدة، كأنت ٕب ُب  
كل أمر نزؿ يب ثقة كعدة، كم من ىىمو يضعف بو الفؤاد، كتقل فيو ا٢بيلة، كٱبذؿ فيو 
 الصديق، كيشمت فيو العدك، أنزلتيو بك، كشكوتو إليك، رغبةن فيو إليك عمن سواؾ،

ففرَّجتو ككشفتو، أنت كٕب كل نعمة، كصاحب كل حسنة، كمنتهى كل رغبة، يا أرحم 
 الراٞبْب.

ٍب عبأ أصحابو كعبأ عمر بن سعد كذلك، فكاف أكؿ من رمى ابن سعد، ٍب أصحابو حٌب 
يسىنَّاة يريد الفرات، فقاؿ مشر بن ذم 

غلب ا٢بسْب عليو السبلـ على عسكره، فركب ا٤ب
 : كيلكم حولوا بينو كبْب ا٤باء.ا١بوشن )لعنو اهلل(

بسهم فوقع ُب فمو، فجعل يتلقى الدـ،  -لعنو اهلل-كدنا ليشرب، فرماه حصْب بن ٛبيم 
كيرمي بو إٔب السماء، كيقوؿ: اللهم احصهم عددان، كاقتلهم بددان، كال تذر على األرض 

 منهم أحدان.
هم، فينكشفوف عنو، كعليو قميص ٍب إف مشران أقبل ُب الرَّجالة ٫بوه، فجعل ا٢بسْب يشد علي

خز، ككاف عبد اهلل بن عمار بن عبد يغوث يقوؿ: كاهلل ما رأيت مكثوران قط قتل كلده 
كأىل بيتو كأصحابو أربط جأشان منو، كال أمضى جنانان، ما رأيت قبلو كال بعده مثلو، إف  

 ب.كانت الرجاؿ تنكشف عن ٲبينو كعن يساره انكشاؼ ا٤بعزل إذا شد فيها الذئ
قاؿ: كمكث طويبلن من النهار ككل يتقي أف يقتلو، فإذا مشر يقوؿ: ثكلتكم أمهاتكم ما 
تنتظركف بالرجل؟ اقتلوه، فحىمىل عليو ًسنىاف بن أنس بن عمر النخعي ُب تلك الساعة، 

فطعنو بالرمح فوقع، ٍب قاؿ ٣بىوٌٕب بن يزيد بن األصبحي: حز رأسو، فأراد ذلك فضعف 
ناف: فٌت اهلل عضدؾ كأباف يدؾ، فنزؿ إليو فذٕبو، كرفع رأسو إٔب خوٕب كارتعد. فقاؿ لو س

 بن يزيد.
عى ىاتفه ُب ا١بو يقوؿ:»  كركم أنو ٤با قتل ا٢بسْب عليو السبلـ ٠بًي



 أترجو أمةه قػىتىلت حسينان 
 «شفاعةى جدًه يوـى ا٢بسابً 

 ]ذكر من استشهدكا مع ا٢بسْب )ع([
حصْب، كعمرك بن قريضة األنصارم، كنافع بن ىبلؿ، عبد اهلل بن عمّب الكليب، كيزيد بن 

كمسلم بن عوشجة، كحر بن يزيد الرياحي الذم كاف ٯبعجع بو، كحبيب بن مطهر، كأبو 
ٜبامة الصايدم، كسعيد بن عبد اهلل ا٢بنفي، كزىّب بن القْب، كىحىوىمُّ مؤب أيب ذر الغفارم، 

لكوُب، كسويد بن عمرك بن أيب كبشر بن عمرك ا٢بضرمي، كعبد الرٞبن بن عبد اهلل ا
ا٤بطاع، كعبد اهلل، كعبد الرٞبن ابنا أيب عذرة الغفارم، كسيف بن حارث بن سريع، كمالك 

بن عيدكس، كحنظلة بن أسعد الشيبا٘ب، كشوذب مؤب شاكر، كعباس بن أيب شبيب 
الشاكرم، كيزيد بن يزيد أبو الشعثاء الكندم، كأنس بن ا٢بارث الكاىلي، كعمرك بن 

خالد الصدأم، كخباب بن حارث السلما٘ب، كسعد مؤب عمرك بن خالد، ك٦بمع بن عبد 
 اهلل الصايدم، كا٢بجاج بن مسركؽ ا١بعفي، ك ابن عمو زيد بن معقل ا١بعفي.

 ]من استشهد من أىل بيتو عليو السبلـ[
 كمن أىل بيتو عليو السبلـ علي بن ا٢بسْب بن علي عليو السبلـ األكرب، ككاف أكؿ من

 خرج فىشىدَّ على الناس بسيفو كىو يقوؿ:
 أنا علي بن ا٢بسْب بن علي .... ٫بن كرب الناس أكٔب بالنيب

 تا اهلل ال ٰبكم فينا ابن الدعي
فاعَبضو ميرَّة بن منقذ فطعنو فصرع كقطعوه بأسيا فهم، ٍب عبد اهلل بن مسلم بن عقيل، ٍب 

 عبد الرٞبن، كجعفر ابنا عقيل، عوف ك٧بمد ابنا عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب، ٍب
ك٧بمد بن أيب سعيد بن عقيل، كالقاسم بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب ضربو عمرك بن 
سعيد بن نقيل بالسيف على رأسو فوقع الغبلـ، كقاؿ: يا عماه، فوقف عليو ا٢بسْب عليو 

 السبلـ قتيبل، فقاؿ: عزَّ كاهلل على عمك أف تدعوه فبل ٯبيبك.



بن ا٢بسْب بن علي، ككاف صغّبان ُب حجر ا٢بسْب عليو السبلـ فرماه رجل من  ٍب عبد اهلل
بِب أسد بسهم فذٕبو بو، فتلقى ا٢بسْب عليو السبلـ دمو فمؤل كفيو، فلما خرج ا٤بختار 
أخذ ىذا األسدم الذم رماه فذٕبو بالسهم كنصبو، كأمر أف يرمى بالسهاـ فرمي حٌب 

 مات.
ي بن أيب طالب رماه عبد اهلل بن عقبة الغنوم بسهم فقتلو ٍب أبو بكر بن ا٢بسْب بن عل

 فلذلك قيل:
 كًعندى غِبّْ قطريةي من دمائنا .... كُب أسد أخرل تعد كتذكر

ٍب عبد اهلل كجعفر كعثماف ك٧بمد بنو علي بن أيب طالب عليو السبلـ ٍب غبلـ من آؿ 
بن ا٢بضرمي قطعو بالسيف، ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب ُب أذنو درَّتاف يقاؿ: إف ىانئ 

ٍب العباس بن علي بن أيب طالب، ككاف يقاتل قتاالن شديدان، فاعتوره الرجالة برماحهم 
 فقتلوه، فبقي ا٢بسْب عليو السبلـ كحده ليس معو أحد.

[ أخربنا إ٠باعيل بن سنبذا، بإسناده عن الشعيب قاؿ: قاؿ ا٢بسْب بن علي عليو 189]
ان تنبح علٌي، ككأف أشدىا علٌي كلب أبقع، ككاف مشر بن ذم السبلـ: إ٘ب رأيت كأف كبلب
 ا١بوشن )لعنو اهلل( أبرص.

[ أخربنا ابن سنبذا، بإسناده عن أيب جعفر الباقر عليو السبلـ أف ا٢بسْب ٤با قتل 190]
 أخذ رأسو رجل من أىل الشاـ، فأتى بو ابن زياد )لعنو اهلل( فوضعو بْب يديو كجعل يقوؿ:

 ة كذىبان .... فقد قتلت ا٤بلك احملجباأكقر ركايب فض
 قتلت خّب الناس أمان كأبان .... كخّبىم إف ينسبوف نسبان 

فقيل لو: قد علمت أنو خّب الناس أما كأبا فلم قتلتو؟ فأمر بقتلو غيظان عليو لقولو كمدحو 
 ا٢بسْب عليو السبلـ.

 ]عمره )ع( عند استشهاده[
عفر بن ٧بمد قاؿ: قتل ا٢بسْب عليو السبلـ كىو [ أخربنا ابن عافية بإسناده، عن ج191]



 ابن ٜباف كٟبسْب سنة.
قاؿ ابن الزبّب: كحدثِب ٧بمد بن ا٢بسن ا٤بخزكمي أنو قتل يـو عاشوراء كعليو جيبَّة خزو 

 دىٍكنىاء قدصبغ بالسواد كىو ابن ست كٟبسْب سنة كعشرة أشهر كٟبسة أياـ.
فر عليو السبلـ قاؿ بعث ابن زياد )لعنو [ أخربنا ابن سنبذا بإسناده عن أيب جع192]

اهلل( برأس ا٢بسْب كبعلي بن ا٢بسْب كزينب كالنسوة، كىن أربع عشرة أحسبو قاؿ: أك أقل 
إٔب يزيد كأهنن السبايا، فلما كضع رأسو بْب يديو جعل ينكث ثناياه بالقضيب، كيقوؿ 

 )لعنو اهلل(:
 أعق كأظلمانفلق ىامان من رجاؿو أعزة .... علينا كىم كانوا 

ككاف عنده أبو برزة، فقاؿ: ارفع قضيبك فواهلل لطاؿ ما رأيت فاء رسوؿ اهلل على فيو 
 يلثمو.

ٍب جهزىم كبعث ّٔم إٔب ا٤بدينة، فلما دخلوىا خرجت امرأة من بِب ىاشم ناشرةن شعرىا 
 كاضعة كمها على رأسها كىي تقوؿ:

 نتم آخر األممما ذا تقولوف إف قاؿ النيب لكم .... ما ذا فعلتم كأ
 بعَبٌب كبأىلي بعد مفتقدم .... منهم أسارل كمنهم ضرجوا بدـ

 ماكاف ىذا جزائي إٍذ نصحت لكم .... أف ٚبلفو٘ب بشر ُب ذكم رحم

 ( اإلماـ ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب )أبو ٧بمد الرضا([8])
 ـ(708ىػ / ... ٫بو 99، 97كقيل:  ٫90بو  -)... 

 واء عمو ا٢بسْب )ع([]جهاده )ع( ٙبت ل
[ أخربنا ٧بمد بن جعفر القردا٘ب بإسناده عن أيب ٨بنف لوط بن ٰبٓب أف ا٢بسن بن 193]

ا٢بسن بن علي بن أيب طالب عليهم السبلـ قاتل بْب يدم عمو ا٢بسْب عليو السبلـ كىو 
فارس، كلو يومئذ عشركف سنة، كقيل: تسع عشرة سنة، كأصابتو ٜباف عشرة جراحة حٌب 

ث ككقع ُب كسط القتلى، فحملو خالو أ٠باء بن خارجة الفزارم، كرده إٔب الكوفة كداككا اٍرتى 



جراحو، كبقي عنده ثبلثة أشهر حٌب عوُب كسلم، كانصرؼ إٔب ا٤بدينة، فبُب بعد انصرافو 
بسنة بفاطمة بنت ا٢بسْب بنت عمو، ككاف عمو ا٢بسْب زكجو إياىا فولد لو منها عبد 

 سن بنو حسن بن حسن كأـ كلثـو كزينب.اهلل، كإبراىيم كا٢ب

 ]بيعتو كخركجو[
[ أخربنا علي بن ا٢بسْب بن سليماف البجلي بإسناده عن ٰبٓب بن عبد اهلل بن 194]

ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب عليهم السبلـ أف مبدأ بيعة ا٢بسن بن ا٢بسن بن 
م كالَّه ا٢بجاج سجستاف، علي بن أيب طالب أف عبد الرٞبن بن ٧بمد بن األشعث الكند

فسار إليو ُب جيش عظيم حٌب اجتمع لو ثبلثوف ألفان، فخلع عبد ا٤بلك كا٢بجاج كٌىمَّ بأف 
يدعو إٔب نفسو، فقاؿ لو من معو من علماء الكوفة كالبصرة: ىذا أمر ال يلتئم إالٌ برجل 

فامتنع، كأما من قريش، فراسلوا علي بن ا٢بسْب كا٢بسن بن ا٢بسن، فأما علي بن ا٢بسْب 
ا٢بسن بن ا٢بسن فقاؿ: مإب رغبة عن القياـ بأمر اهلل، كال زىد ُب إحياء دين اهلل كلكن 
الكفاء لكم تبايعونِب ٍب ٚبذلونِب، فلم يزالوا بو حٌب أجأّم، ككرد عليو كتاب عبد الرٞبن 

فبايعهم،  بن ٧بمد بن األشعث ىو كالذين معو بالبيعة كأٲباهنم ا٤بغلظة كأهنم ال ٱبالفونو
كخرج إليو منهم عبد الرٞبن بن أيب ليلى كأبو البحَبم الطائي كالشعيب كأبو كائل شقيق 
كعاصم بن ضمرة السلوٕب، كمن أىل البصرة ٧بمد بن سّبين كعبد الرٞبن بن الشخّب، 
 كا٢بسن البصرم كحارثة بن مضرب كحريش بن قدامة، ك٠بوا ا٢بسن بن ا٢بسن الرضى.

ن ٧بمد بن األشعث حٌب كاَب فارس، كٝبع الناس من العرب كالعجم كخرج عبد الرٞبن ب
كا٤بوإب حٌب اجتمع لو مائة ألف، ككاَب البصرة كاستقبلو ا٢بجاج بن يوسف كاشتد القتاؿ 
بينهم، ثبلث سنْب حٌب كاف بينهما سبعوف كقعة أك ٟبس كسبعوف كقعة، كل ذلك على 

كتػىقىوَّل أمر ابن األشعث كدخل الكوفة، ا٢بجاج سول كقعتْب، كقتل بينهما خلق كثّب، 
كاجتمع إليو ٞبزة بن ا٤بغّبة بن شعبة، كقدامو الضيب كابن مصقلة الشيبا٘ب ُب ٝباعة 



الفقهاء كالقراء، فقالوا لو: أظهر اسم الرجل فقد بايعناه كرضينا بو إمامان كرضان فلما كاف 
 أسقط ا٠بو من ا٣بطبة.يـو ا١بمعة خطب عليو، حٌب إذا كاف يـو ا١بمعة الثانية 

 ]حرب ا١بماجم )ا٤بلحمة الكربل([
قاؿ: كقدـ ا٢بجاج بن يوسف، فكانت حرب ا١بماجم ا٤بلحمة الكربل الٍب اهنـز فيها ابن 
األشعث، كمضى ُب ٝباعة أصحابو فثبت عبد اهلل بن العباس بن ربيعة بن ا٢بارث بن عبد 

ا٢بسن كىو حدث السن، فقاتل  ا٤بطلب، ككاف على خيل ابن األشعث داعية للحسن بن
ا٢بجاج حٌب ىـز ك٢بق بابن األشعث بفارس، ٍب مضيا ٝبيعا إٔب سجستاف، كتوارل 

ا٢بسن بن ا٢بسن بأرض ا٢بجاز كهتامة حٌب مات عبد ا٤بلك بن مركاف، فلما كٕب الوليد 
بن عبد ا٤بلك اشتد طلبو للحسن بن ا٢بسن حٌب دٌس إليو من سقاه السم، كٞبل إٔب 

سنة كقيل: سبع »نة ميتان على أعناؽ الرجاؿ، كدفن بالبقيع كىو ابن ٜباف كثبلثْب ا٤بدي
 «.كثبلثْب

 ]أكالده عليو السبلـ[
، فهؤالء أمهم  كلو من البنْب: عبد اهلل، ك إبراىيم، كا٢بسن، كمن البنات زينب، كأـ كلثـو

ا٢بسن خولة فاطمة بنت ا٢بسْب عليو السبلـ ٍب داكد كسليماف كجعفر، كأـ ا٢بسن بن 
 بنت منظور بن زيَّاف من بِب غطفاف من فزارة، كُب ا٢بسن بن ا٢بسن قيل:

 أبلغ أبا ذباف ٨بلوع الرسن .... أف قد مضت بيعتنا البن ا٢بسن
 ابن الرسوؿ ا٤بصطفى كا٤بؤٛبن .... من خّب فتياف قريش كٲبن

 كا٢بجة القائم ُب ىذا الزمن

  عليو كآلو كسلم كأكقاؼ جده )ع([]ا٢بسن بن ا٢بسن كصدقات الرسوؿ صلى اهلل
ككاف عليو السبلـ يلي صدقات رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عىلىٍيًو كآلو كسىٌلم كأكقاؼ أمّب ا٤بؤمنْب، 

فلما مات كالَّىا عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن حٌب حازىا الدكانيقي ٤با حبسو كقتلو ُب 



 ا٢ببس مع من قتل منهم.
ده عن موسى بن عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن قاؿ: تزكج [ أخربنا ابن عافية بإسنا195]

ا٢بسن بن علي عليو السبلـ خولة بنت منظور أـ ا٢بسن بن ا٢بسن، ككانت جعلت أمرىا 
إليو فزكجها نفسو، فبلغ أباىا منظور بن زياف بن سيار، فقدـ ا٤بدينة كركز رايتو ُب مسجد 

مثلي يفتات عليو ُب ابنتو، فبلغ ذلك رسوؿ اهلل فدخل ٙبتها كل قيسى با٤بدينة، كقاؿ: 
ا٢بسن عليو السبلـ فبعث إليو: شأنك ّٔا فأخذىا كخرج ّٔا، فلما كانا بقباء جعلت خولة 

تندمو كتقوؿ لو: ا٢بسن بن علي كابن رسوؿ اهلل كسيد شباب أىل ا١بنة، فقاؿ: تلبثي 
السبلـ كابن ىاىنا، فإف كاف للرجل حاجة فسيلحقنا، فلحقو ا٢بسن كا٢بسْب عليهما 

 جعفر كابن عباس، فتزكج ّٔا ا٢بسن بن علي عليو السبلـ كرجع ّٔا.
كقيل ُب غّب ىذا ا٢بديث: إنو قيل لو: أين يذىب بك، تزكجها ا٢بسن بن علي؟ فأمضى 

 ذلك التزكيج.

 ]بْب ا٢بسن بن ا٢بسن كا٢بجاج كعبد ا٤بلك بن مركاف[
الزبّب بن بكار أف ا٢بسن بن ا٢بسن  [ أخربنا أٞبد بن ٧بمد بن ّٔراـ بإسناده عن196]

عليو السبلـ كاف كإب صدقات علي عليو السبلـ ُب عصره، ككاف ا٢بجاج بن يوسف قاؿ 
كىو يسايره ُب موكبو با٤بدينة كا٢بجاج يومئذ أمّبىا: أدخل عمك عمر بن علي  -لو يومان 

 معك ُب صدقة علي فإنو عمك كبقية أىلك.
 أدخل فيها من ٓب يدخل. قاؿ: ال أغّبَّ شرط علي، كال

قاؿ: إذف أدخلو معك، فنكص عنو ا٢بسن حْب غفل ا٢بجاج، ٍب كاف كجهو إٔب عبد 
ا٤بلك حٌب قدـ عليو، فوقف ببابو يطلب األذف، فمر بو ٰبٓب بن ا٢بكم، فلما رآه عدؿ 

 إليو كسلم عليو كسأؿ عن مقدمو فأخربه، فقاؿ ٰبٓب: إ٘ب سأنفعك عند عبد ا٤بلك.
بن ا٢بسن عليو السبلـ على عبد ا٤بلك فرحب بو، كأحسن مساءلتو، ككاف  كدخل ا٢بسن

 ا٢بسن قد أسرع إليو الشيب، فقاؿ لو عبد ا٤بلك: لقد أسرع إليك الشيب.



فقاؿ ٰبٓب: كمىا ٲبنعو يا أمّب ا٤بؤمنْب شيبو أما٘ب أىل العراؽ كل عاـ يقدـ عليو منو ركب 
 ٲبنونو ا٣ببلفة.

سن كقاؿ: بئس كاهلل الرفد رفدت، كليس كما قلت كلكنا أىل فأقبل عليو ا٢بسن بن ا٢ب
بيت يسرع إلينا الشيب، كعبد ا٤بلك يسمع فأقبل عليو عبد ا٤بلك كقاؿ: ىلم ما قدمت 

لو؟ فأخربه بقوؿ ا٢بجاج فقاؿ: ليس ذلك لو فاكتبوا إليو كتابا ال ٯباكزه، ككصلو ككتب لو، 
و على سوء ٧بضره، كقاؿ: ما ىذا الذم فلما خرج من عنده لقي ٰبٓب بن ا٢بكم كعاتب

 كعدتِب.
فقاؿ لو ٰبٓب: إيهان عنك، كاهلل ال يزاؿ يهابك، كلو ال ىيبتو إياؾ ما قضى لك حاجة، كمىا 

 ألىٍوتيك رفدان، أم: ما قصرت ُب معاكنتك.

 ( اإلماـ زيد بن علي بن ا٢بسْب بن علي)أبو ا٢بسْب([9])
 (ـ 740 - 698ىػ /  122كقيل  121 - 79)

 ]بيعتو كخركجو )ع([
[ أخربنا عبد اهلل بن ٧بمد التيمي بإسناده عن ا٢بارث بن عمرك النخعي قاؿ: كاف 197]

من أمر زيد بن علي عليو السبلـ أف خالد بن عبد اهلل القسرم كاف اٌدعى عليو ماالن كعلى 
وؼ، داكد بن علي بن عبد اهلل بن العباس، كعلى سعد بن إبراىيم بن عبد الرٞبن بن ع

كذلك حْب عزؿ ىشاـ خالدان عن العراؽ كىكىٔبَّ يوسف بن عمر بن أيب عقيل الثقفي، كأمره 
باستخراج األمواؿ منو، كأف يبسط عليو العذاب، فكتب يوسف بن عمر ُب ذلك إٔب 
ىشاـ بن عبد ا٤بلك كزيد يومئذ بالرصافة، فدعاه ىشاـ فذكر لو ذلك كأمره أف يأٌب 

كاف يوسف صانعان يب فاصنعو، فأىب ىشاـ، فقاؿ ليوسف: إف يوسف، فقاؿ لو زيد: ما  
أقاـ خالد بن عبد اهلل على زيد بينة فخذه بو، كإالٌ فاستحلف زيدان ما استودعو شيئان ٍب 

 خل سبيلو.
فقدـ زيد على يوسف، فأرعد لو كأبرؽ، فقاؿ زيد: دعِب من إرعادؾ كإبراقك، فلست من 



بْب خصمي كاٞبلِب على كتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل الذين ُب يدؾ تعذّٔم، اٝبع بيِب ك 
 عليو كآلو كسلم ال بسنتك كسنة ىشاـ.

فاستحيا يوسف كتصاغرت إليو نفسو، كعلم أنو ال ٰبتمل الضيم، فدعا خالدان، فجمع 
بينهما فابرأه خالد، فخلى سبيل زيد، كقاؿ ٣بالد: يابن اليهودية أفعلى أمّب ا٤بؤمنْب كنت 

 تفتعل.
[ أخربنا علي بن ا٢بسْب بن ا٢بارث ا٥بمدا٘ب بإسناده عن أيب معمر سعيد بن 198]

خثيم، عن زيد بن علي عليو السبلـ قاؿ: ٤با ٓب يكن ليوسف علينا حجة ٬بس يب إٔب 
ا٢بجاز، ككاف ىشاـ كتب إٔب يوسف بذلك، كقاؿ: إ٘ب أٚبوفو، ككنت أحب ا٤بقاـ 

، ككاف يوسف يبعث إٕب يستحثِب على ا٣بركج، بالكوفة للقاء اإلخواف، ككثرة شيعتنا فيها
 فأتعلل كأقوؿ: إ٘ب كجع فيمكث ٍب يسأؿ عِب، فيقاؿ: ىو مقيم بالكوفة.

فلما رأيت جٌده ُب شخوصي هتيأت كأتينا القادسية، فلما بلغو خركجي كجو معي رسوالن 
أىل حٌب بلغ العيذىيب، فلحقت الشيعة يب كقالوا: أين ٚبرج كمعك مائة ألف سيف من 

البصرة كأىل الكوفة كالشاـ كخراساف كا١بباؿ، كليس ًقبػىلىنا أحد من أىل الشاـ إالٌ عدة 
يسّبة، فأبيت عليهم فقالو: ننشدؾ اهلل إالٌ رجعت كٓب ٛبض، فأبيت كقلت: لست آمن 
غدركم كفعلكم ٔبدم ا٢بسْب كجد أيب، كغدركم بعمي ا٢بسن كاختياركم عليو معاكية، 

 نفسنا دكف نفسك فلم يزالوا يب حٌب أنعمت ٥بم.فقالوا: لن نفعل، أ
قاؿ أبو معمر: حدثِب عبد هلل بن ٧بمد بن عمر بن علي أف زيدان صلوات اهلل عليو قاؿ 

 لغلمانو: اعزلوا متاعي من متاع ابن عمي.
 فقلت لو: كٓب ذاؾ أصلحك اهلل ؟

فأقذؼ فيها كأف اهلل  قاؿ: أجاىد بِب أمية، كاهلل لو أعلم أنو تؤجج ٕب نار با٢بطب ا١بزؿ،
 أصلح ٥بذه األمة أمرىا لفعلت.

 فقلت لو: اهلل اهلل ُب قـو خذلوا جدؾ كأىل بيتك!



 فأنشأ يقوؿ:
 فإف أقتل فلست بذم خلود .... كإف أبقر اشتفيت من العبيد

قاؿ: كرجع إٔب الكوفة، كأقبلت الشيعة كغّبىم ٚبتلف إليو يبايعونو حٌب أحصى ديوانو 
 جل من أىل الكوفة خاصة، سول غّبىم.ٟبسة عشر ألف ر 

قاؿ أبو معمر: فبايعو ٜبانوف ألفان، قاؿ: ككاف دعاتو عليو السبلـ نصر بن معاكية بن شداد 
العبسي، كأبو معمر بن خثيم العامرم، كعبد اهلل بن الزبّب األسدم، كمعاكية بن إسحاؽ 

الزبّب يدخبلف الناس بن زيد بن حارثة األنصارم، ككاف أبو معمر بن خثيم كفضيل بن 
عليو، عليهم براقع ال يعرفوف موضع زيد، فيأتياف ّٔم من مكاف ال يبصركف شيئان حٌب 
 يدخلوا عليو، فيبايعونو، فأقاـ بالكوفة ثبلثة عشر شهران إالٌ أنو كاف بالبصرة ٫بو شهر.

 ]بيعة اإلماـ زيد عليو السبلـ[
يبدأ فيقوؿ: إنا ندعوكم أيها الناس إٔب كتاب قاؿ: ككانت بيعتو الٍب يبايع الناس عليها أنو 

اهلل كسنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم كإٔب جهاد الظا٤بْب، كالدفع عن ا٤بستضعفْب، 
كقسم الفيئ بْب أىلو، كرد ا٤بظآب، كنصرنا أىل البيت على من نصب لنا ا٢برب، أتبايعونا 

 على ىذا؟
وؿ: عليك عهد اهلل كميثاقو كذمتو كذمة فإف قالوا: نعم؛ كضع يد الرجل على يده فيق

 رسولو لتفْب ببيعٍب كلتقاتلن عدكنا، كلتنصحن لنا ُب السر كالعبلنية.
 فإذا قاؿ: نعم؛ مسح يده على يده ٍب قاؿ: اللهم اشهد.

 ]الركافض[
.  قاؿ: فلبث بضعة عشر شهران يدعوا كيبايع حٌب دخل عليو قـو

 فقالوا: إٔب ما تدعونا ؟
اب اهلل كإحياء السنن كإطفاء البدع، فإف أجبتمو٘ب سعدًب، كإف أبيتم فلست فقاؿ: إٔب كت

 عليكم بوكيل، قالوا ال يسعنا ذلك، كخرجوا يقولوف: سبق اإلماـ.



[ كأخربنا أبو الطيب أٞبد بن فّبكز الكوُب بإسناده عن ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم 199]
يو، قاؿ: ٤با ظهر زيد بن علي عليو بن إبراىيم عليهم السبلـ قاؿ: حدثِب أيب، عن أب

السبلـ دعا الناس إٔب نصرة ا٢بق فأجابتو الشيعة، ككثّب من غّبىا، كقعد قـو عنو كقالوا لو: 
 لست أنت اإلماـ.

 قاؿ: فمن ىو؟
 قالوا: ابن أخيك جعفر.

 قاؿ ٥بم: إف قاؿ جعفر أنو اإلماـ فقد صدؽ فاكتبوا إليو كسلوه.
 د رسوالن إالٌ بأربعْب ديناران.قالوا: الطريق مقطوع كال ٪ب

 قاؿ: ىذه أربعوف ديناران فاكتبوا.
 كأرسلوا إليو، فلما كاف من الغد أتوه فقالوا: إنو يداريك.

 قاؿ: كيلكم إماـ يدارم من غّب بأس أك يكتم حقان، أك ٱبشى ُب اهلل أحدان!؟
ن كا٢بسْب عليهم فاختاركا مِب أف تقاتلوا معي كتبايعو٘ب على ما بويع عليو علي كا٢بس

 السبلـ ، أك تعينو٘ب بسبلحكم كتكفوا عِب ألسنتكم.
 قالوا: ال نفعل.

قاؿ: اهلل أكرب، أنتم كاهلل الركافض الذم ذكر جدم رسوؿ اهلل قاؿ: ))سيكوف من بعدم 
قـو يرفضوف ا١بهاد مع األخيار من أىل بيٍب، كيقولوف: ليس عليهم أمر ٗبعركؼ كال هني 

 ينهم كيتبعوف أىواءىم((.عن منكر، يقلدكف د
قاؿ أبو معمر ُب حديثو: فلما دنا خركجو أمر أصحابو باالستعداد ككاعدىم ليلة األربعاء 

 غرة صفر سنة اثنتْب كعشرين كمائة، كشاع ذلك ُب الناس.
كدخل سليماف بن سراقة البارقي على يوسف بن عمر، فذكر ذلك لو، فبعث إٔب ا٢بكم 

 ىل الكوفة ُب ا٤بسجد األعظم.بن الصلت كأمره أف ٯبمع أ



فخرج أىلها فأتوا ا٤بسجد، كذلك ُب يـو الثبلثاء قبل خركج زيد، كطلب زيدان ُب دار 
معاكية بن إسحاؽ، كظهر ليلة األربعاء لسبع بقْب من احملـر ُب تلك الدار ُب ليلة شديدة 

د كٓب يوافو الربد، كنادل أصحابو عليو السبلـ: يامنصور أمت، ككاف شعارىم، كأصبح زي
 من أصحابو إالٌ مئتا رجل كٜبانية عشر رجل.

 فقاؿ: سبحاف اهلل، أين من بايعنا ؟!
 قيل: إهنم ٧بتبسوف ُب ا٤بسجد األعظم.

 كنادل أصحابو: معاشر ا٤بسلمْب أجيبوا دعوة ابن نبيكم كال تنقضوا بيعتكم.
ٔب زيد ٫بوان من فسمع يوسف بن عمر ذلك، فأخذ أبواب األزقة كأفواه السكك، كالتأـ إ

 ٟبس مائة رجل، كخرج إليهم زيد.

 ]تاريخ خركج اإلماـ زيد عليو السبلـ[
[ فأخربنا علي بن ا٢بسْب بن سليماف البجلي بإسناده عن كثّب النٌواء: أف زيدان عليو 200]

السبلـ خرج يـو األربعاء غرة صفر سنة اثنتْب كعشرين كمائة، كعلى العراقْب يومئذ يوسف 
ن أيب عقيل الثقفي من قبل ىشاـ بن عبد ا٤بلك، فخرج على أصحابو على بن عمر ب

برذكف أشهب، ُب قبا أبيض كدرع ٙبتو، كعمامة كبْب يدم قربوسو مصحف منشور، 
فقاؿ: سلو٘ب، فواهلل ما تسألو٘ب عن حبلؿ كحراـ، ك٧بكم كمتشابو، كناسخ كمنسوخ، 

ا٤بوقف إالٌ كأنا أعلم أىل بيٍب ٗبا ٙبتاج  كأمثاؿ كقصص إالٌ أنبأتكم بو، كاهلل ما كًقفت ىذا
 إليو ىذه األمة.

ٍب قاؿ: ا٢بمد هلل الذم أكمل ٕب ديِب، إ٘ب ألستحيي من جدم أف ألقاه كٓب آمر ُب أمتو 
 ٗبعركؼ، كٓب أهني عن منكر.

ٍب قاؿ: أيها الناس أعينو٘ب على أنباط أىل الشاـ، فواهلل ال يعينِب عليهم أحد إالٌ جاء يـو 
 يامة آمنان حٌب ٯبوز الصراط.الق

ٍب قاؿ: ٫بن األكصياء كالنجباء، كالعلماء، ك٫بن خزاف علم اهلل، ككرثة كحي اهلل، كعَبة 



رسوؿ اهلل كشيعتنا رعاة الشمس كالقمر، كاهلل ال يقبل اهلل التوبة إالٌ منهم، كال ٱبص بالرٞبة 
 أحدان سواىم.

جت، كإياؾ أردت، كرضوانك طلبت، فلما خفقت الراية على رأسو قاؿ: اللهم لك خر 
كلعدكؾ نصبت، فانتصر لنفسك كلدينك، كلكتابك كلنبيك، كألىل بيت نبيك، 

 كألكليائك من ا٤بؤمنْب، اللهم ىذا ا١بهد مِب، كأنت ا٤بستعاف.
أخربنا علي بن داكد بن نصر بإسناده عن أيب ا١باركد عن زيد بن علي عليهما [ »201]

بل أف تفقدك٘ب، فإنكم لن تسألوا مثلي، كاهلل ال تسألو٘ب عن السبلـ قاؿ: قاؿ: سلو٘ب ق
آية من كتاب اهلل إال أنبأتكم ّٔا، كال تسألو٘ب عن حرؼ من سنة رسوؿ اهلل إالٌ أنبأتكم 

 «.بو، كلكنكم زدًب كنقصتم كقدمتم كأخرًب فاشتبهت عليكم األحاديث

عن سعيد بن خثيم: أف زيد [ أخربنا علي بن ا٢بسْب بن ا٢بارث ا٥بمدا٘ب بإسناده 202]
بن علي عليو السبلـ كتَّب كتائبو، فلما خفقت راياتو رفع يديو إٔب السماء ٍب قاؿ: ا٢بمد 
هلل الذم أكمل ٕب ديِب كاهلل ما يسر٘ب أ٘ب لقيت ٧بمدان صلى اهلل عليو كآلو كسلم كٓب آمر 

تاب اهلل كسنة رسولو ُب أمتو با٤بعركؼ، كٓب أهنهم عن ا٤بنكر، كاهلل ما أبإب إف أقمت ك
صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو تأججت ٕب نار ٍب قذفت فيها، ٍب صرت بعد ذلك إٔب رٞبة 

اهلل، كاهلل ال ينصر٘ب أحد إالٌ كاف ُب الرفيق األعلى مع ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
هركم، كعلي كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب عليهم السبلـ، كٰبكم أما تركف ىذا القرآف بْب أظ

 جاء بو ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم ك٫بن بنوه.
يا معشر الفقهاء، كيا أىل ا٢بجى أنا حجة من اهلل عليكم ىذه يدم مع أيديكم على أف 

نقيم حدكد اهلل كنعمل بكتاب اهلل، كنقسم بينكم فيئكم بالسوية، فاسألو٘ب عن معآب 
٩بن علمتم أنو أعلم مِب، كاهلل لقد  دينكم، فإف ٓب أنبئكم بكل ما سألتم فولوا من شئتم

علمت علم أيب علي بن ا٢بسْب، كعلم عمي ا٢بسن، كعلم جدم ا٢بسْب عليهم السبلـ 
كعلم علي بن أيب طالب كصي رسوؿ اهلل كعيبة علمو، كإ٘ب ألعلم أىل بيٍب، كاهلل ما  



ؤاخذ٘ب، كذبت كذبة منذ عرفت ٲبيِب من مشإب، كال انتهكت ٧برمان منذ عرفت أف اهلل ي
 ىلموا فسلو٘ب.

قاؿ: ٍب سار حٌب انتهى إٔب الكناسة، فحمل على ٝباعة من أىل الشاـ كانوا ّٔا، ٍب سار 
إٔب ا١ببَّانة، كيوسف بن عمر يومئذ مع أصحابو على التل، فشد با١بمع على زيد 

 كأصحابو.
ر من ألفي قاؿ أبو معمر: فرأيتو عليو السبلـ شد عليهم كأنو الليث حٌب قتلنا منهم أكث
 رجل ما بْب ا٢بّبة كالكوفة، كتفرقنا فرقتْب، فكنا من أىل الكوفة أشد خوفان.

قاؿ أبو معمر: فلما كاف يـو ا٣بميس حاصت حيصة منهم، فقتلنا منهم أكثر من مائٍب 
رجل، فلما جٌن علينا الليل ليلة ا١بمعة كثر فينا ا١براح كاستباف فينا الفشل، كجعل زيد 

عوا، كقاؿ: اللهم إف ىؤالء يقاتلوف عدكؾ كعدك رسولك كدينك الذم عليو السبلـ يد
 ارتضيتو لعبادؾ، فاجزىم أفضل ما جازيت أحدان من عبادؾ ا٤بؤمنْب.

ٍب قاؿ لنا: أحيو ليلتكم ىذه بقراءة القرآف كالدعاء كالتهجد، كالتضرع إٔب اهلل تعأب، فبل 
 لرسولو كلئلسبلـ منكم.أعلم كاهلل أنو أمسى على األرض عصابة أنصح هلل ك 

 ]استشهاد اإلماـ زيد بن علي عليو السبلـ[
[ كحدثنا ٧بمد بن جعفر القردا٘ب بإسناده عن أيب ٨بنف قاؿ: فلما كاف من الغد 203]

غداة ا١بمعة دعا يوسف بن عمر الرياف بن سلمة فأتاه ُب غّب سبلح فقاؿ: قبحك اهلل 
، فبعثو ُب أىل الشاـ إٔب زيد بن علي ُب من صاحب حرب، ٍب دعا العباس بن سعد ا٤بز٘ب

دار الرزؽ، كخرج زيد بن علي عليو السبلـ ُب أصحابو فلما رآىم العباس بن سعد نادل 
 بأىل الشاـ: األرض األرض.

الة، فنزؿ كثّب فاقتتلوا قتاالن شديدان.  ألنو ٓب يكن لو رجَّ
، ٍب على الثا٘ب، ٍب كقاؿ أبو معمر ُب حديثو: فشددنا على الصف األكؿ حٌب فضضناه

على الثالث، كىزمناىم، كجعل زيد بن علي عليو السبلـ يقوؿ: ?كىلىًئٍن ميتٍُّم أىٍك قيًتٍلتيٍم إًلٔبى 



 [ كجعلوا يرمونو فأصابتو ثبلث عشرة نشابة.158اهلل ٙبيٍشىريكفى?]آؿ عمراف:
لط دماغو حٌب قاؿ: فبينا ٫بن نكاٌرىم إذ ريمي عليو السبلـ بسهم ُب جبينو األيسر، فخا

 خرج من قفاه. فقاؿ: الشهادة ُب اهلل ك ا٢بمد هلل الذم رزقنيها.
 ٍب قاؿ: ادعوا ٕب القْب، فحملناه على ٞبار إٔب بيت امرأة ٮبدانية.

[ أخربنا علي بن ا٢بسْب بن سليماف البجلي بإسناده عن أيب معمر قاؿ: كنت 204]
كرب ا٤بوت، فقاؿ ٕب: أدعوا ٕب ٰبٓب، جالسان بْب يدم زيد بن علي عليو السبلـ كىو ُب  

فدعوناه، فلما دخل ٝبع قميصو ُب كفو، كجعل ٲبسح ذلك الكرب عن كجو أبيو، كقاؿ: 
أبشر يابن رسوؿ اهلل، تقدـ على رسوؿ اهلل كعلي كا٢بسن كا٢بسْب كخدٯبة كفاطمة كىم 

 عنك راضوف.
 قاؿ: صدقت يابِب فما ُب نفسك؟

  أف ال أجد أحدان يعينِب.قاؿ: أف أجاىد القـو كاهلل إالٌ 
قاؿ: نعم يابِب جاىدىم، فواهلل إنك لعلى ا٢بق كىم على الباطل، كإف قتبلؾ ُب ا١بنة 

 كقتبلىم ُب النار.

 ]ما صنع با١بسم كالرأس الشريفْب بعد استشهاده[
قاؿ أبو٨بنف ُب حديثو :حدثِب سلمة بن ثابت، ككاف مع زيد بن علي عليو السبلـ: أنو 

صلوات اهلل عليو فجاؤه بطبيب يقاؿ لو سفياف فانتزع النصل من جبينو؛ كأنا دخل عليو 
 أنظر، فما عدا أف انتزعو حٌب قضى ٫ببو.

 فقاؿ لو أصحابو: أين ندفنو؟
 قاؿ بعضهم: ٫بتز رأسة، كنطرحو بْب القتلى فبل يعرؼ.

 قاؿ ابنو: كاهلل ال أجعل جسد أيب طعامان للكبلب.
سية، فأشرت عليهم أف ينطلقوا بو إٔب موضع قد احتفر فيدفنوه كقاؿ بعضهم: ندفنو بالعبا

فيو، كٯبركا عليو ا٤باء، فأخذكا برأيي، فانطلقنا كدفناه كأجرينا عليو ا٤باء، كمعنا سندم 



فذىب إٔب ا٢بكم بن الصامت من الغد يـو السبت، فبعث إٔب ذلك ا٤بوضع كاستخرج 
سف بن عمر، فأمر ٔبثتو، فصلبت ُب زيدان عليو السبلـ كحز رأسو، كسرح بو إٔب يو 

 الكناسة ىو كنصر بن خزٲبة كمعاكية بن إسحاؽ األنصارم.

 ]إخبار اإلماـ علي عليو السبلـ ٗبا سيجرم لولده زيد[
[ أخربنا عبد الرٞبن بن ا٢بسن بن عبيد األسدم القاضي، بإسناده عن ابن عباس 205]

أصحابو فبكى كبكوا من بكائو، فقيل لو: قاؿ: مرَّ علي عليو السبلـ بالكناسة ُب نفر من 
 يا أمّب ا٤بؤمنْب، ما يبكيك، كمىا قصتك؟

قاؿ: أخرب٘ب حبييب رسوؿ اهلل: ))أف رجبلن من كلدم يصلب ىاىنا ال ترل ا١بنة عْب رأت 
 عورتو((.

[ أخربنا عبد الرٞبن بن أيب حاًب الرازم بإسناده عن خالد بن بكّب بن خالد بن 206]
آؿ الزبّب قاؿ: ذىبت مع عمي ٧بمد بن إ٠باعيل إٔب الكناسة فرأيت زيد بن إ٠باعيل مؤب 

علي عليو السبلـ مصلوبان عريانان، فقاؿ ٕب عمي: اشهد يابِب أ٘ب كنت عند علي بن 
مىى فقاـ إليو أبوه  ا٢بسْب عليو السبلـ كزيد يومئذو صغّب يلعب مع الصبياف فكىىب لوجهو فدى

 فىزًعان ٲبسح الدـ عن كجهو.علي بن ا٢بسْب عليو السبلـ 
فقاؿ: أعيذؾ باهلل أف تكوف ا٤بصلوب بأرض العراؽ، فإنا كنا نتحدث أف رجبلن منا يقاؿ لو 

زيد يصلب بأرض العراؽ ُب سوؽ من أسواقها، من نظر إٔب عورتو متعمدان أصلى اهلل 
 كجهو النار.

بن ٧بمد، عن أبيو [ أخربنا علي بن ا٢بسن بن سليماف البجلي بإسناده عن جعفر 207]
عن جده، عن ا٢بسْب بن علي عليهم السبلـ أف عليان أمّب ا٤بؤمنْب صلوات اهلل عليو 

خطب على منرب الكوفة، فذكر أشياء كفتنان حٌب ذكر أنو قاؿ: ٍب ٲبلك ىشاـ تسع عشرة 
سنة، كتواريو أرض رصافة رصفت عليو بالنار، مإب كمىا ٥بشاـ جبار عنيد قاتل كلدم 

٤بطيب، ال تأخذه رأفة كال رٞبة، يصلب كلدم بكناسة الكوفة زيد ُب الذركة الطيب ا



الكربل من الدرجات العلى، فإف يقتل زيد فعلى سنة أبيو، ٍب الوليد فرعوف خبيث شقي 
غّب سعيد، يالو من ٨بلوع قتيل، فاسقها كليد، ككافرىا يزيد كطاغوهتا أزيرؽ يزيد متقدمها 

 ل كيتمتع كيلهو األمل، فسوؼ يعلم غدان من الكذاب األشر.ابن آكلة األكباد، ذره يأك

[ أخربنا عبد اهلل بن ا٢بسن بن مهدم الكوُب العطار بإسناده عن إبراىيم بن ٧بمد 208]
بن سعيد الثقفي قاؿ: قاؿ جرير بن عبد ا٢بميد: كانت خشبة زيد بن علي عليو السبلـ 

 ٰبرسها أربعوف رجبلن.
 ن معاكية ا١بعفي الفقيو فيما ذكر قيس بن الربيع ٰبرسها.قاؿ إبراىيم: ككاف زىّب ب

 قاؿ: ككاف سفياف الثورم يغدك كعليو سيف حنفي ككساء أسود ٰبرسها.

 ]بعض من بايعوا اإلماـ زيد عليو السبلـ[
[ أخربنا ابن مهدم بإسناده عن منصور بن ا٤بعتمر قاؿ بايعنا زيد بن علي عليو 209]

 السبلـ.
إبراىيم باسناده عن كثّب ا٢برمي قاؿ: قًدـ علينا يزيد بن أيب زياد صاحب [ قاؿ 210]

عبد الرٞبن بن أيب ليلى الرٌقة يدعوا الناس إٔب بيعة زيد بن علي عليو السبلـ فأجابو ناس 
 من أىل الرقة، كثّب كأجبتو فيمن أجاب.

 -٤بدائن كىو يؤمئذ قاضي ا -ككتب زيد عليو السبلـ إٔب ىبلؿ بن خباب بن األرت 
 فأجابو كبايع لو أىل ا٤بدائن.

كدعى أبا حنفية فأجابو، ككاف مريضان، ككاف رسولو إليو زياد بن ا٤بنذر، كالفضيل بن الزبّب 
 فقاؿ: ىو كاهلل صاحب ا٢بق، كىو أعلم من نعرفو ُب ىذا الزماف.

كأنفذ إليو ثبلثْب ألف درىم، كقاؿ: استعن ّٔا على حرب عدكؾ، كحث الناس على 
 ٣بركج معو.ا

 كقاؿ: إف شفيت ال أخرجن معو.
 كقد ركل أبو حنيفة عن زيد بن علي شيئان كثّبان.



كبايعو ابن شربمة كمسعر بن كداـ، كاألعمش كا٢بسن بن عمارة كأبو ا٢بصْب، كقيس بن 
الربيع، ك سلمة بن كهيل، كىاشم بن الربيد، كا٢بجاج بن دينار، كىاركف بن سعد، كحضر 

قعة: ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن )النفس الزكية(، كعبد اهلل بن معو من أىلو الو 
بنت ا٢بسن بن علي بن أيب طالب، كابنو ٰبٓب بن  -أـ عبد اهلل  -علي بن ا٢بسْب كأمو 

 زيد، كالعباس بن ربيعة من بِب عبد ا٤بطلب فجرح ٧بمد بن عبد اهلل كعبد اهلل بن علي.
عليو السبلـ كىو بن اثنتْب كأربعْب سنة، كقيل: سبع كقاؿ زيد بن ا٤بعزؿ: قتل زيد 

كأربعوف، كقيل: ٜباف كأربعوف، فأما ا٢بسْب بن زيد بن علي فإف الواقدم ذكر عنو ستان 
 كأربعْب.

 ]صفة اإلماـ زيد عليو السبلـ[
، مقركف ا٢باجبْب، تاـ ا٣بلق، طويل القامة، كث  ككاف زيد عليو السبلـ أبيض اللوف، أٍعْبى

ة، عريض الصدر، أٍقُب األنف، أسود الرأس كاللحية، إالٌ أنو خالطو الشيب ُب اللحي
 عارضيو.

 ]ا١بزاء من جنس العمل[
قاؿ إبراىيم بن ٧بمد الثقفي بإسناده عن عبيد بن كلثـو أف يوسف بن عمر ٤با قتل زيد بن 

 علي عليو السبلـ ٓب يلبث أف قتلو اهلل شر قتلة كصلب.
هلل بن علي بن عبد اهلل بن العباس ٤با ظهر، فصلبو ميتان، ٍب أحرقو كأما ىشاـ فنبشو عبد ا

 على خشبتو فقاؿ:
 حسبت أمية أف سَبضى ىاشم .... عنها كتقتل زيدىا كحسينها

 ( اإلماـ: ٰبٓب بن زيد بن علي بن ا٢بسْب )أبو عبد اهلل([10])
 ـ( 743 - 716ىػ / 125 - 98)



 ـ[]مولد اإلماـ ٰبٓب بن زيد عليهما السبل
[ أخربنا أٞبد بن ٧بمد بن ّٔراـ النمارم بإسناده عن الزبّب بن بكار أف زيد بن 211]

علي عليو السبلـ كىلىدى ٰبٓب بن زيد ا٤بقتوؿ ٖبراساف، كحسينان كعيسى ك ٧بمدان، كأـ ٰبٓب 
ريطة بنت أيب ىاشم عبد اهلل بن ٧بمد بن علي بن أيب طالب، كأمها رائطة بنت ا٢بارث 

 ا٢بارث بن عبد ا٤بطلب. بن نوفل بن
[ أخربنا عبد اهلل بن ا٢بسن بن مهدم بإسناده عن ا٢بسْب بن عيسى بن زيد بن 212]

 علي أف أباه كاف يتمثل ّٔذه األبيات كثّبان ُب ٰبٓب بن زيد، كىي:
 فلعٌل راحم أـ موسى كالذم .... ٪باه من ١بج ا٣بضم ا٤بزبد

 ٰبٓب بالكتائب مرتدمييزًيّْن ريطة بعد حزف فؤادىا .... ٰبٓب ك 
 حٌب يهيج على أمية كلها .... يومان كراغية الفصيل ا٤بقصد

 يا بن الزكي كيابن بنت ٧بمد .... كابن الشهيد ا٤بسَباد السيد
[ أخربنا أٞبد بن علي بن عافيو، بإسناده عن ٰبٓب بن ا٢بسن بن جعفر العلوم: أف 213]

 ة.زيدان أكصى ٰبٓب ابنو عند موتو بقتاؿ بِب أمي
قاؿ ٰبٓب بن ا٢بسن: فحدثِب شيخ من أىل كاسط يكُب أبا علي بإسناده عن علي بن 
ا٤بغّبة قاؿ: ٠بعت زيد بن علي يقوؿ البنو ٰبٓب عليهما السبلـ عند موتو: يا بِب عليك 

 باتقاء اهلل كجهاد أعداء اهلل.
اؿ: ٤با [ أخربنا ا٢بسن بن ٧بمد بن مسلم الكوُب بإسناده عن علي بن ا٤بغّبة ق214]

رجع زيد بن علي من الشاـ إٔب الكوفة كقدـ ٰبٓب بن زيد من ا٤بدينة إٔب أبيو، فلم يزؿ 
معو، كشهد معو ا٢برب، ككاف كصيو من بعده، ٍب ٪بم ٖبراساف طالعان، فدٌكخ أمراء 

 الفاسقْب ّٔا، فلما أصيب ٰبٓب عليو السبلـ قطع اهلل دابر الظا٤بْب، ككاف البوار ّٔم حاالن.

[ كأخربنا عبد العزيز بن إسحاؽ الزيدم بإسناده عن ٞباد بن يعلى، عن ٰبٓب بن 215]
زيد عليو السبلـ قاؿ: إف ٩بن يصف ىذا األمر، كيزعم أنو من أىلو، مىٍن الخبلؽ ٥بم، 



ذلك أف صدكرىم ضيقة بو حرجة فيو تنطق بو ألسنتهم، كٓب تعتقد عليو قلؤّم، فإذا 
وصف اللساف كانشرح بو الصدر كعقد عليو القلب باليقْب اجتمع القوؿ كاليقْب كالعمل ف

 تسارعت النفس إليو بالعمل، فذلك ا٤بؤمن عند اهلل جل ثناؤه، كذلك معنا كمنا.
[ كأخربنا عبد اهلل بن ٧بمد التيمي بإسناده عن سلمة بن ثابت الليثي، ككاف مع 216]

الناس يومئذ ىو كغ الـ  زيد بن علي عليو السبلـ يقاتل معو، ككاف آخر من انصرؼ من
٤بعاكية بن إسحاؽ رٞبو اهلل تعأب قاؿ: أقبلت أنا كصاحيب نقيٌص أثر زيد بن علي عليو 

السبلـ فنجده قد أنزؿ كأدخل بيت ]حٌراف بن[ أيب كرٲبة، ُب سكة الربيد، ُب دكر أرحب 
 كشاكر.

حابو فجاؤه قاؿ سلمة: فدخلت عليو فقلت: جعلِب اهلل فداؾ، كيف أنت؟ كقد انطلق أص
 بطبيب يقاؿ لو سفياف مؤب لبِب أكس، فانتزع النصل من جبهتو فلم يلبث أف قضى.

 فذكر ُب دفنو ما قدمناه.
قاؿ: ٍب انصرفنا حٌب أتينا جبانة السبيع كمعنا ابنو ٰبٓب عليو السبلـ فلم نزؿ ّٔا كتصدع 

قد غشيك، أين  الناس، فبقيت ُب رىط معو ال يكونوف عشرة، فقلت لو: يا ىذا، الصبح
 تريد؟

 قاؿ: أريد النهرين. -كمعو أبو الصبار ]العبدم[  -
فبل تربح  -كظننت أنو يريد يتشطط الفرات كيقاتل  -فقلت لو: إف كنت إ٭با تريد ا لنهرين 

 مكانك حٌب تقاتلهم أك يقضي اهلل ما ىو قاض.
 فقاؿ: أريد هنرم كرببلء.

 قلت: فالنجاء قبل الصبح.
كخرجت أنا كىو كأبو الضبار كرىط معنا، فلما خرجنا من الكوفة ٠بعنا  فخرج من الكوفة،

 أذاف ا٤بؤذنْب فصلينا الغداة بالنخيلة، ٍب توجهنا سراعا ًقبىلى نينول.
 فقاؿ: إ٘ب أريد سابقان مؤب بشر بن عبد ا٤بلك بن بشر فأسرع السّب.



انتهينا إٔب نينػىوىل، كقد فكنت إذا لقيت القـو أستطعمهم، فأيطعم األرغفة فأطعمو إياىا ف
 أظلمنا، فأتينا منزؿ سابق فاستفتحت الباب.

فخرج إلينا، فقلت ليحٓب عليو السبلـ: أما أنا فآٌب الفيـو فأكوف بو، فإذا بدا لك أف 
 ترسل إٕب فارسل، ٍب مضيت كخلفتو عند سابق، ككاف آخر عهدم بو.

 تتمة مصابيح أيب العباس ا٢بسِب
ي بن ببلؿ اآلملي الزيدم مؤب السيدين اإلمامْب ا٤بؤيد باهلل كأيب ٛبٌمو كٝبعو الشيخ عل
 طالب عليهما السبلـ

 )من أعبلـ القرف الرابع ا٥بجرم(

 ]مقدمة ا٤بؤلف[
قاؿ أبو ا٢بسن علي بن ببلؿ رٞبو اهلل: كاف الشريف أبو العباس رٞبو اهلل تعأب كنٌضر 

، فحاؿ بينو كبْب إٛبامو قضاء اهلل كجهو قد بلغ ُب تصنيف ىذا الكتاب إٔب ىذا ا٤بوضع
الذم المفر منو كال مهرب، فسألنا بعض أصحابنا أيده اهلل بطاعتو إٛبامو على حسب ما 

 ابتدأه، فأجبتو إٔب ملتمسو كىذا حْب ابتدائو.

 ]تابع ترٝبة اإلماـ ٰبٓب بن زيد[
 ]خركج اإلماـ ٰبٓب بن زيد عليهما السبلـ إٔب خراساف[

عباس أٞبد بن إبراىيم ا٢بسِب )رٞبو اهلل( بإسناده عن ابن عياش قاؿ: [ حدثنا أبو ال1]
خرج ٰبٓب بن زيد عليهما السبلـ إٔب خراساف ُب عدة من أصحاب أبيو عليو السبلـ فلم 

يزؿ يتنقل ُب كورىا حٌب خرج ُب زماف الوليد بن يزيد ، قاؿ: كاف قد أقاـ ٗبرك حينان 
 كبسرخس.

اهلل أيضان بإسناده عن أيب ٨بنف لوط بن ٰبٓب قاؿ: ٤با قتل زيد  [ حدثنا أبو العباس رٞبو2]
بن علي عليو السبلـ خرج ابنو ٰبٓب بن زيد إٔب الرَّم، فأقاـ ّٔا غّب كثّب، ٍب شخص فأتى 



قٍومىس، فأقاـ ّٔا يسّبان، ٍب سار فأتى سرخس، فنزؿ بزيد بن عمرك كأقاـ عنده ستو أشهر، 
ياد بن زرارة العامرم، فأقاـ عنده أشهران، ٍب شخص فأتى ٍب شخص فأتى أٍبرشهر، فنزؿ بز 

بلخان فنزؿ با٢بريش بن عمرك بن داكد البكرم فأقاـ عنده، فلم يزؿ عند ا٢بريش حٌب ىلك 
 ىشاـ بن عبد ا٤بلك بن مركاف )غضب اهلل عليو( ككٕب الوليد بن يزيد )غضب اهلل عليو(.

، [ حدثنا أبو العباس بإسناده عن أيب ٨بنف، 3] قاؿ أبو ٨بنف: كحدثِب عبيدة بن كلثـو
قاؿ: كأقاـ ٰبٓب بن زيد بن علي عليهم السبلـ عند ا٢بريش حٌب ىلك ىشاـ بن عبد 

 ا٤بلك ككٕب الوليد بن يزيد.

 ]موقف كإب خراساف من ٰبٓب بعد قدكمو[
كىو يومئذ على خراساف، ٱبربه ٗبسّب  -قاؿ: ككتب يوسف بن عمر إٔب نصر بن سيار 

زيد عليهما السبلـ إٔب خراساف، فبعث نصر بن سيار إٔب عقيل بن معقل الليثي  ٰبٓب بن
 يأمره "بأخذ" ا٢بريش فيزىق نفسو أك يدفع إليو ٰبٓب بن زيد عليو السبلـ.

فبعث عقيل إٔب ا٢بريش رٞبو اهلل تعأب فسألو عن ٰبٓب، فقاؿ: ال علم ٕب بو. فجلده 
"كاهلل" لو كاف ٙبت قدمي ما رفعتهما لك عنو، ستمائة سوط، فقاؿ لو ا٢بريش رٞبو اهلل 

فاقض ما أنت قاض، فقاؿ قريش بن ا٢بريش ٤با رأل مافعل عقيل بأبيو كخاؼ عليو القتل: 
ال تقتل أيب كأنا أدلك على طًلبك، فأرسل معو رسبلن فد٥بم على ٰبٓب بن زيد كىو ُب 

كاف أقبل معو من جوؼ بيت، فأخذكا معو يزيد بن عمرك كالفضل مؤب عبد القيس،  
 فأٌب بو نصر بن سيار فحبسو، ككتب إٔب يوسف بن عمر ٱبربه ا٣برب. -الكوفة 

فكتب الوليد إٔب نصر بن سيار يأمره أف يؤمنو كٱبلي سبيلو كسبيل من معو، فدعا نصر بن 
سيار بيحٓب بن زيد فأمره بتقول اهلل كحذره من الفتنة، ككصىلو بألف درىم، كٞبلو على 

مره أف يلحق بالوليد بن يزيد، فأقبل ٰبٓب بن زيد عليو السبلـ كمن معو حٌب نزؿ بغلْب، كأ
بسرخس فأقاـ ّٔا كعليها عبد اهلل بن قيس فكتب إليو نصر بن سيار يأمره بإشخاصو 

عنها، ككتب إٔب ا٢بريش بن يزيد التميمي؛ ككاف من أشراؼ ٛبيم؛ ككاف عاملو على طوس 



يد عليو السبلـ أف يشخصو، كال يذره يقيم بطوس، كأف ال "يأمره" إذا مٌر بو ٰبٓب بن ز 
يفارقو حٌب يؤديو إٔب عمرك بن زرارة، ككاف عاملو على أبرشهر، فأشخصو عبد اهلل بن 

قيس من سرخس، فأقبل حٌب نزؿ بطوس، فأمره ا٢بريش بن يزيد باالرٙباؿ "منها"، كككل 
على مسلحتو، كأمره أف ال يفارقو بو سرحاف بن فركخ بن ٦باىد بن بلعاء العنربم؛ ككاف 

 حٌب يدفعو إٔب عمرك بن زرارة.

فلما بلغ عمرك بن زرارة خربه كتب إٔب نصر بن سيار ٱبربه ا٣برب، فكتب نصر بن سيار 
إٔب عبد اهلل بن قيس كإٔب ا٢بريش بن يزيد يأمرٮبا باللحاؽ بعمرك بن زرارة، فإذا اجتمعوا 

 بلـ كعمر ك بن زرارة عليهم.نصبوا ا٢برب ليحٓب بن زيد عليو الس

 ]قتاؿ ٰبٓب بن زيد عليو السبلـ كاستشهاده[
فسارا ُب أصحأّما حٌب قدما على عمرك بن زرارة، فاجتمعوا كنصبوا ا٢برب ليحٓب بن زيد 
عليو السبلـ كىم عشرة آالؼ مقاتل، كٰبٓب بن زيد عليو السبلـ ُب سبعْب رجبلن، فقاتلهم 

 رة كأصاب ٰبٓب كأصحابو دكابان كثّبة.كىزمهم، كقيتل عمرك بن زرا
ٍب أقبل ٰبٓب بن زيد عليو السبلـ حٌب مر ّٔراة كعليها مغلس بن زياد العامرم فلم يعرض 

كاحد منهما لصاحبو، كسار ٰبٓب بن زيد عليو السبلـ فقطع ىراة، كبلغ ا٣برب نصر بن 
ىراة حيث ارٙبل سيار، فوجو سلم بن أحوز التميمي )غضب اهلل عليو( ُب طلبو، فقدـ 

ٰبٓب بن زيد عليو السبلـ منها، فتبعو فلحق بو با١بوزجاف بقرية يقاؿ ٥با: أرعول كعليها 
 ٞباد بن عمرك السعدم.

قاؿ: ك٢بق بيحٓب بن زيد عليو السبلـ رجل من بِب حنيفة يقاؿ لو العجاـر فقتل معو، 
 رجليو بعد ذلك.ك٢بق بو ا٢بسحاس بن ا٤بتمارس األزدم، فقطع نصر بن سيار يديو ك 

ٍب التقوا كقد جعل سلم بن أحوز على ميمنتو سورة بن ٧بمد بن عزيز الكندم، 
 كعلىميسرتو ٞباد بن عمرك السعدم، قاؿ: فاقتتل الفريقاف قتاالن شديدان.

قاؿ: ٍب إف رجبلن من بِب عنزة يقاؿ لو: عيسى مؤب لعيسى بن سليماف، رمى ٰبٓب بن زيد 



 ت ُب جبهتو فصرعتو، كأنكسر أصحابو كقتلوا ٝبيعان.عليو السبلـ بنشابة كقع
قاؿ: كمر سورة بن ٧بمد بن عزيز الكندم بيحٓب بن زيد عليو السبلـ صريعان فاحتز رأسو، 

 كأخذ عيسى العنزم سلبو كغلبو سورة على الرأس، فانطلق بو إٔب نصر بن سيار.
ٰبٓب بن زيد عليو السبلـ  [ حدثنا أبو العباس بإسناده عن سلم ا٢بذاء ، قاؿ: كنا مع4]

 كالرضواف ٖبراساف قاؿ: فقدمنا ما ٫بن إالٌ سبعوف أك ٜبانوف رجبلن يـو لقي عمرك بن زرارة.
 قاؿ: ككاف لقيو ٖبراساف.

 قاؿ: فقدمنا ٰبٓب بن زيد ُب مقدمتو، ك٫بن سبعة عشر فارسان أك ٜبانية عشر.
ؼ، قاؿ: فتلقانا حرب بن ٧بربة أبو قاؿ: فلقينا عمرك بن زرارة ُب أربعة آالؼ أك ٟبسة آال

 نصر بن حرب.

قاؿ: فكأ٘ب أنظر إٔب شيخ ضخم قد جاء براية فركزىا، ٍب نادل: يا أيها الناس، إف األمّب 
 عمرك بن زرارة يدعوكم إٔب األماف كىذه راية األماف، فمن جاءه فهو آمن.

 قاؿ: ككنت ُب آخرىم فأضرط بو الذم كاف بْب أيدينا.
  ما أعلم إالٌ أ٘ب قد ٠بعتها.قاؿ: فواهلل

قاؿ: ٍب ٢بقنا ٰبٓب بن زيد عليو السبلـ كأرسل إٔب عمرك بن زرارة أف انصرؼ عِب فإ٘ب 
 لست أريدؾ كال أريد شيئان من عملك، كإ٭با أريد بلخان كناحيتها كال أريد مركان فتنح عِب.

دؾ كتدخل ُب األماف، فقاؿ عمرك بن زرارة: ال كاهلل اليكوف ذلك أبدان إالٌ أف تعطي بي
 كإال قاتلتك.

قاؿ: فكأ٘ب أنظر إٔب ٰبٓب عليو السبلـ كأ٠بع صوتو من خلفي كىو ينادم: ا١بنة.. ا١بنة.. 
 يامعشر ا٤بسلمْب ا٢بقوا بسلفكم الشهداء ا٤برزكقْب )رٞبكم اهلل(.

 قاؿ: ٍب ٙبمَّل عليهم ٞبلة رجل كاحد فانكشفوا.
بأصحابو. قاؿ: فما كانت إالٌ إياىا حٌب قتل عمرك  قاؿ: كاستقبلنا عمرك بن زرارة يصيح



بن زرارة، كانكشف أصحابو كأخذكا الطريق حٌب أتى ٰبٓب بن زيد عليو السبلـ ا١بوزجاف ، 
 ٍب ٢بق بعدي قوـه من الزيدية بيحٓب عليو السبلـ، قاؿ: ككانوا قريبان من ٟبسْب كمائة رجل.

 ]حثو )ع( ألصحابو على ا١بهاد[
و العباس عن ابن ٧بمد التنوخي، بإسناده عن سلمة بن عامر ا٥بمدا٘ب، قاؿ: [ حدثنا أب5]

٤با كافق سلم بن أحوز )غضب اهلل عليو( ٰبٓب بن زيد عليهما السبلـ أقبل ٰبٓب على 
أصحابو، فقاؿ: يا عباد اهلل، إف األجل ٧بضره ا٤بوت، كإف ا٤بوت طالب حثيث ال يفوتو 

وا )رٞبكم اهلل( على عدككم كا٢بقوا بسلفكم، ا١بنة.. ا٥بارب، كال يعجزه ا٤بقيم، فاقدم
ا١بنة، اقدموا كال تنكلوا، فإنو ال شرؼ أشرؼ من الشهادة، فإف أشرؼ ا٤بوت قتل ُب 

سبيل اهلل، فلتقر بالشهادة أعينكم، كلتنشرح للقاء اهلل صدكركم، ٍب هند إٔب القـو فكاف 
 ؤه.كاهلل أرغب أصحابو ُب القتل ُب سبيل اهلل جل ثنا

 ]استشهاد ٰبٓب بن زيد عليهما السبلـ[
[ حدثنا أبو العباس رٞبو اهلل، بإسناده عن أيب القاسم، كعن جابر بن عوف قاال: قتل 6]

ٰبٓب بن زيد بن علي عليهم السبلـ ، با١بوزجاف، قتلو سلم بن أحوز )غضب اهلل عليو( 
، ككاف مع سلم بن أحوز ككاف مع ٰبٓب بن زيد عليهما السبلـ يومئذ مائة كٟبسوف رجبلن 

 عشرة آالؼ رجل، فقتل ٰبٓب بن زيد عليو السبلـ كأصحابو رضي اهلل عنهم كأرضاىم.
قاؿ جابر بن عوف : استشهد ٰبٓب بن زيد عليو السبلـ يـو ا١بمعة بعد الصبلة، فىأيًخذى 

يو رأسو فػىبيًعثى بو إٔب نصر بن سيار، كبعث بو نصر إٔب الوليد بن يزيد، كصلب ٰبٓب عل
السبلـ على باب مدينة ا١بوزجاف، بقرية يقاؿ ٥با أرعول، قاؿ: كذلك ُب سنة ٟبس 

 كعشرين كمائة.
قاؿ جابر: فلم يزؿ ٰبٓب مصلوبان حٌب ظهرت ا٤بسودة ٖبراساف، فأتوه فأنزلوه من خشبتو 

فغسلوه كحنطوه ككفنوه كدفنوه، ككٕب ذلك منو خالد بن إبراىيم بن داكد البكرم كحاـز بن 
 ة التميمي كعيسى بن ماىاف.خزٲب



قاؿ: ككاف أبو مسلم يتتبع قتلة ٰبٓب بن زيد بن علي عليهم السبلـ فقيل لو: إف أردت 
ذلك فعليك بالديواف، فدعا أبو مسلم با١برائد، فنظر من شهد قتل ٰبٓب بن زيد عليو 

اؿ ملك السبلـ فلم يدع أحدان منهم إالٌ قتلو، كأبو مسلم ىو صاحب الدكلة الذم كاف زك 
 بِب أمية على يديو.

 ( اإلماـ ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن )النفس الزكية([11])
 ـ( 762 - 712ىػ /  145 - 93)

 ]فضلو كزىده كشجاعتو )ع([
[ حدثنا أبو العباس رٞبو اهلل بإسناده عن غالب بن حفص األسدم، قاؿ: ٠بعت 7]

ل ثناؤه أخربنا ُب كتابو أنو يكوف عيسى بن زيد بن علي عليهم السبلـ يقوؿ: لو أف اهلل ج
من بعد ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم نيب لقلنا: إف ذلك ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن 

 صلوات اهلل عليو.
[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن أيب خالد، قاؿ: كنت أنا كالقاسم بن مسلم السلمي 8]
بن عبد اهلل بن ا٢بسن صلوات اهلل  حٌب انتهينا إٔب أرض ينبع ، ك٫بن نريد ٧بمد« نسّب»

 عليو فهجمنا عليو كعليو كساءاف قد اتزر بواحد كالتحف باآلخر.
فقاؿ لو القاسم: جعلت فداءؾ يا أبا عبد اهلل، إف الناس يقولوف: إف صاحبكم حدث 

 السن ليس لو ذلك الفقو.
أف األمة  قاؿ: فرأيتو تناكؿ سوطان من األرض ٍب قاؿ: يا قاسم بن مسلم، ما يسر٘ب

اجتمعت علي فكانت كعبلقة سوطي ىذا، كأ٘ب سئلت عن باب حبلؿ أك حراـ ٓب آٌب 
با٤بخرج منو، يا قاسم بن مسلم إف أضل الناس من ادعى أمر ىذه األمة ٍب يسأؿ عن باب 

 حبلؿ أك حراـ ٓب يأًت با٤بخرج منو.
و ا٤بنرب، كأنو أقل صخرة إٔب ككاف ٧بمد بن عبد اهلل أٍيدان قويان، إذا صعد ا٤بنرب يتقىٍعقع عن

 منكبيو فحزركىا ألف رطل.



[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن علي بن عثماف قاؿ:حدثِب أيب، قاؿ: كاف من قصة 9]
٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن عليو السبلـ أنو ٤با كلد ٠باه أبوه ٧بمدان ]إذ[ تباشربو آؿ ٧بمد 

نيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاسم أبيو فأملوه صلى اهلل عليو كآلو كسلم ، موافقان اسم ال
 كرجوه كسركا بو ككقعت عليو احملبة، كجعلوا يتذاكركنو ُب آّالس، فقاؿ ُب ذلك شاعرىم:

 ليهنكم ا٤بولود من آؿ أٞبد
 يسـو أميَّ الذؿ من بعد عزىا

 فيقتلهم قتبلن ذريعان كىذه
 ٮبا أنبآنا أف ذلك كائن

 ت لكمأيميَّ فصربان طاؿ ما اصطرب 
 

 إماـ ىدنل ىادم الطريقة مهتدم
 كآؿ بِب العاص الطريد ا٤بشرد

 بشارة جدية علي كأٞبد
 برغم أنوؼ من عداةو كحسد

 بنو ىاشم آؿ النيب ٧بمد

فشاع ذلك من أمر ٧بمد بن عبد اهلل عليو السبلـ كسرَّ بو آؿ ٧بمد، كنشأ مأموالن ُب 
لبيبان ُب عقلو، مكرمان ُب أىلو، معظمان ُب الناس، حاالتو، ٧بمودان ُب منشئو، فىًهيمان ُب رأيو، 

كأبوه عليو السبلـ حٌي، كاستقاـ حالو كحديثو ك٠بوه ا٤بهدم فكاف ال ٲبر ٗبؤل من الناس إالٌ 
 أظهركا لو التعظيم كاإلكراـ كالتبجيل، كفىضَّلىو عبد اهلل بن ا٢بسن كأجىلَّو.

إليو، كيتحدثوف فيو بأمره، فقاؿ فيو بعض كجعل زكار ا٤بدينة من أىل العراؽ يأتونو للنظر 
 شعرائهم:

 إف ا٤بهدٌم قاـ لنا كفينا .... أتانا ا٣بّب كارتفع الببلء



 كقاـ بو عمود الدين حقان .... ككٔبَّ ا١بور كانكشف الغطاء
 بنفسي يثرب من دار ىاد .... عليها من شواىده ّٔاء

 لضياءنرل عزَّ البهاء عليو فيها .... كنور ا٢بق يسطع كا

 ]خركجو )ع([
ك٤با ظهر ٧بمد بن عبد اهلل يدعو ]إٔب نفسو[ أقاـ منتظران، كبايعو أىل بيتو األكابر 

كاألصاغر، كا٥بامشيوف كلهم، ككاف أبو جعفر عبد اهلل بن ٧بمد بن علي بن عبد اهلل بن 
، «إليو»العباس ٩بن يعظمو من قبل أف يكوف األمر منو ما كاف من إفضاء األمر كالدكلة 

كتداعي الناس كالقبائل كأىل الشرؼ كاٍستىٍخلىفى أخاه إبراىيم بن عبد اهلل عليو السبلـ 
كجعلو على من ىو دكنو من ا٥بامشيْب كاتسق األمر كتبلءمت الدعوة، ككاف يكاتب الناس، 

 فكتب كتابان إليهم يدعوىم إٔب نصرة ا٢بق. قاؿ: كىذه نسخة الكتاب على اختصاره.

 []مكاتباتو كدعوتو
بسم اهلل الرٞبن الرحيم. أما بعد فإف اهلل جل ثناؤه جعل ُب كل زماف ًخّبةن، كمن كل ًخّبةو 

منتجبان، كاهلل أعلم حيث ٯبعل رساالتو، فلم تزؿ ا٣بّبة من خلقو تتناسخ أحواالن بعد 
أحواؿ حٌب كاف منها صفوة اهلل ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم سيد ا٤برسلْب، كخاًب 

اختصو اهلل بكرامتو كأخرجو من خّب خلقو قرنان فقرنان، كحاال بعد حاؿو ٧بفوظان النبيْب؛ 
٦بنبان سوء الوالدات، مٌتسقان بأكـر اآلباء كاألمهات، فلو أف أحدنا ُب منزلتو، كعند اهلل ُب 

مثل حالو الصطفاه كألخرجو من ٨برجو تبارؾ كتعأب، كلكن نظر إليو برٞبتو، كاختاره 
كقائدان إٔب »فطو مكنوف حكمتو كأرسلو بشّبان كنذيران كداعيان إٔب اهلل بإذنو لرسالتو، كاستح

 كسراجان منّبان.« اهلل
ٍب قبضو اهلل إليو ٞبيدان صلى اهلل عليو كآلو كسلم ، فخلف كتابو الذم ىو ىدم كاىتداء، 

 كأمر بالعمل ٗبافيو، كقد ٪بم ا١بور كخولف الكتاب الذم بو ىىدىم كاٍىتداء، كأميتت
السنة، كأحييت البدعة، ك٫بن ندعوكم أيها الناس إٔب: ا٢بكم بكتاب اهلل، كإٔب العمل ٗبا 



فيو، كإٔب إنكار ا٤بنكر كإٔب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كنستعينكم على ما أمر اهلل 
 بو ُب كتابو، من ا٤بعاكنة على الرب كالتقول.

بلفكم لذرية نبيكم صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاعلموا أيها الناس أنكم غّب مصييب الرشد ٖب
، ككضعكم األمر ُب غّب ٧بلو، فعازت ألحدكم بعد ٝباحها، كتفرقت ٝباعتكم بعد 

اتساقها، كشاركتم الظا٤بْب ُب أكزارىا لَبككم التغيّب على أيمرائها، كدفع ا٢بق من األمر إٔب 
نىاه، كما زاؿ يولد مولودنا ُب ا٣بوؼ، كينشأ أكليائو، فبل سىٍهمىنىا كيًفينىاهي، كال تراثنا أيٍعًطي

ناشئنا ُب القهر كٲبوت ميتنا بالذؿ كالقهر كالقتل ٗبنزلة بِب اسرائيل، تذبح أبناؤىم كتستحيا 
نساؤىم، كيولد مولودىم ُب ا٤بخافة، كينشأ ناشئهم ُب العبودية، كإ٭با فخرت قريش على 

دانت العجم للعرب بادعائها ٢بقنا، سائر األحياء ٗبحمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم ك 
كالفخر بأبينا صلى اهلل عليو كآلو كسلم ٍب منعنا حقو، كدفعنا عن مقامو، أما كاهلل لو رجوا 

التمكْب ُب الببلد كالظهور على األدياف، كتناكؿ ا٤بلك ٖببلؼ إظهار التوحيد، كٖببلؼ 
لقرآف، الٚبذكا أساطّب ٨بتلقة الدعوة إٔب ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاإلذعاف منهم با

 بأىوائهم، كعبدكا األكثاف بآرائهم، كالٚبذكا من أنفسهم زعيمان.
فاتقوا اهلل عباد اهلل، كأجيبوا إٔب ا٢بق، ككونوا عليو أعوانان ٤بن دعاكم إليو، كال تأخذكا بسنة 

كة بعد عركة بِب إسرائل إذكذبوا أنبياءىم، كقتلوا ذريتهم على أهنا سنة كسنة تركبوهنا كعر 
?]االنشقاؽ:  [.19تنكثوهنا كقد قاؿ اهلل جل ثناؤه ُب كتابو: ?لىتػىرٍكىنبيَّ طىبػىقنا عىٍن طىبىقو

فاعرفوا فضل ما ىداكم اهلل بو كٛبسكوا بوثائقو، كاعتصموا بعركتو من قبل ىرج األىواء، 
كاختبلؼ األحزاب، كتنكب الصواب، فإف كتايب حجة على من بلغو، كرٞبة على من 

 قبلو. كالسبلـ.
[ حدثنا أبو العباس رٞبو اهلل بإسناده عن خالد بن ٨بتار الثمإب قاؿ ا٢بسن بن 10]

 ا٢بسْب: ككاف خالد بن ٨بتار خرج مع إبراىيم بن عبد اهلل كذىب بصره.



قاؿ خالد بن ٨بتار: جاء كتاب من ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن إٔب خواص أصحابو، 
 كأمرىم أف يقرؤكه كىو:

 تابو إٔب خواص أصحابو[]ك
 بسم اهلل الرٞبن الرحيم. أما بعد:

فإف اهلل جل ثناؤه بعظمتو ألـز نفسو علم الغيوب عن خلقو لعلمو أهنا ال تصلح إالٌ لو، ٍب 
أنشأ خلقو ببل عوف، كدبر أمره ببل ظهّب، ابتدع ما أنشأ على غّب مثاؿ من معبود كاف 

تو كرسلو من ائتمنو على أسرار غيوبو، ٓب تبلحظو قبلو، ٍب اختار لتفضيلو بعلمو من مبلئك
 ُب ا٤بلكوت عْب ناظرة، كال يد المسة، متفرد ٗبا دبر، ذلكم اهلل رب العا٤بْب .

إٔب أف أخرج ٧بمدان صلى اهلل عليو كآلو كسلم من خّب نسلو ذكم العـز من الرسل تناسخو 
فيوي طواىر األرحاـ، مربأ من كل عه ر، مطهران من كل سفاح، تؤديو دكارج األصبلب، كىٙبًى

زكاكي األصبلب إٔب ميطىًهرىاًت األرحاـ، حٌب استخرجو خّب جنْب، كأصحبو خّب قرين، 
 أرسلو بنور الضياء إٔب أىل الظلم كالكفر.

كقد نسكوا كذٕبوا لؤلصناـ كاستقسموا باألزالـ، مَبددكف ُب حّبة الضبللة، كلما ازدادكا 
م جهدان ازدادكا من اهلل بعدان، حٌب تصرمت عنهم مدة كُب عبادهت« ُب ضبل٥بم جهبلن »

الببلء بقياـ ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم فيهم يدعوىم إٔب النجاة، كيضمن ٥بم الظفر 
ُب الدنيا ا٤باضية كحسن ا٤بثوبة ُب اآلخرة، كٱبربىم عن القركف ا٤باضيةكيف ٪با من ٪با 

لى من تؤب منهم، كسأ٥بم أف ينظركا إٔب منهم باالستجابة لرسلهم، ككيف بعث العذاب ع
آثارىم كديارىم خاكية على عركشها، كيف تركوىا كمىا فيها؟ فقاؿ: يا قـو احذركا مثل 
دأب قـو نوح كعاد كٜبود، فأبوا إالٌ التكذيب بالتوحيد، كاستعظموا أف ٯبعلوا اآل٥بة إ٥بان 

 كاحدان.

اىد ٗبن أطاعو من عصاه ككرب علي و ٦باىدة الكثّب من ا٤بشركْب بالقليل من فلما أمر أف ٯبي
ا٤بسلمْب ضمن اهلل لو عاقبة العلو كالظفر، كشد لو أزره كأعانو بابن عمو ك ابن صنو أبيو، 



كشريكو ُب نسبتو ، كمؤنسو ُب كحدتو من الشجرة ا٤بباركة فرعا ٮبا، دعا فاستجاب لو 
كدمو، كٓب ٱبشع بْب يدم  على ضراعة الضرع الصغّب من سنو، حٌب ًسٍيط اإلسبلـ بلحمو

الهتم كعزٌاىم إذ ىي تدعى، كغّبه خاشع ٥با عاكف عليها، ىي ٥بم منسك، إٔب أف 
اشتدت على التوحيد أعظمو، كعظمت ُب أ٫باء ا٣بّب ٮبمو، إليو يسَبيح رسوؿ اهلل 

بأسراره، فكاف ىو عليو السبلـ الصديق األكرب، الفارس ا٤بشتهر، كسابق العرب إٔب الغاية، 
يس أمامو فيها إالٌ الرسوؿ ا٤برسل، بالكتاب ا٤بنزؿ يصلي بصبلتو كيتلو معو آياتو، تفتح ل

لعملهما أبواب السماكات السبع، يهوم ٔببهتو مع نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم إٔب 
القبلة آّهولة عند قومو، ليست تنحى أصبع ٲبدىا متوسل إٔب اهلل جل ثناؤه غّب أصبعو، 

هلل ُب طاعتو قبل ظهره إاٌل ظهر نبيو، إف ساماىم بشرفو ُب أكليتو سبق كال ظهر ٰبنو 
عليهم بفارع غصوف ٦بده، كعواطف شرؼ من قاـ عنو من إمهاتو، ٍب نشأ ُب حجر من 
نشأ، يؤدبو بالكتاب إذ غّبه يباكر عبادة البلت كالعزل، شهد لو القلم ا١بارم بعملو ُب 

أىلو إذ ال قلم جار كال شهيد على مطيع، كال  حاؿ الفردانية، إذ ىو يسارؽ الصلوات
عاص غّبه يكانف النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب مواطنو، كيسَبيح إليو بأسراره، 

كيستغديو ٥بممو، إذ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ىو ا٤بستوحش من ٝباعتهم، كا٣بائف 
ؿ معو، كإف غاؿ النيب صلى اهلل على دمو منهم، أين زاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم زا
كا٢باؿ  -صلوات اهلل عىلىٍيو-عليو كآلو كسلم أمر كقاه بنفسو، فمن يساكيو كىذه حالو 

األخرل حاؿ القـو ُب كفرىم برّٔم كإنكارىم رسولو، كاختيارىم عبادة أكثاهنم، كعلي بن 
 رغبة أك رىبة، أيب طالب يعظم ماصغركا، كيكـر ما أىانوا حٌب دخل من دخل ُب دين اهلل

ك٤با طاؿ على رسوؿ اهلل تكذيب قومو إياه استشار عليان صلوات اهلل عليو فقاؿ لو: ))ما 
ترل؟ قاؿ: يارسوؿ، ىا سيفي ككاف بالضرب بو دكنو جوادان، قاؿ رسوؿ اهلل: ))إ٘ب ٓب أؤمر 

بالسيف، فنم على فراشي كقًي بنفسك نفسي حٌب أخرج فإ٘ب قد أمرت بذلك(( فناـ 
 فراشو، ككقاه بنفسو باذالن ٤بهجتو، كاثقان بأف اهلل تعأب غّب خاذلو.على 



كمن يدعى الفضل عليو إما راصد لرسوؿ اهلل أك معْب عليو، أك جالس عنو، ٮبىُّهم ُب 
ذبائح النعم على األصناـ، كاالستقساـ باألزالـ، كأقبلـ ا٤ببلئكة تصعد بعمل رسوؿ اهلل 

عليو السبلـ فلما استقرت برسوؿ اهلل الدار كحل ُب صلى اهلل عليو كآلو كبعمل علي 
األنصار، أمره اهلل جل ثناؤه أف يشهر سيف التوحيد كضمن لو التأييد، فجاءت حاؿ 
ا٤بنابذة، كتدانت الزحوؼ أيد اهلل جل ثناؤه رسولو بعلي بن أيب طالب، فقاـ إليهم كلو 

٧بل اليفاع الذم ال ألحد عنو خطرات بسيفو ذم الفقار، فسألوه عن النسبة، فانتهى إٔب 
مرغب، كأكجل اهلل قلؤّم من ٨بافتو حٌب اجتنبوا ناحيتو، فما زالت بو تلك ا٤بشاىد مع 
رسوؿ اهلل حٌب سئمتو رجاؿ قريش، كحٌب تشاغلت نساؤىم با٤بآًب، فكم من باكية أك 

و، ٱبوض داعية أك موتور قد احتشى عليو بفقدانو أباه أك أخاه أك عمو أك خالو أك ٞبيم
مهاكؿ الغمرات بْب أسنة الرماح، ال يثنيو عن نصرة رسوؿ اهلل ثنوة حداثة، كال ضن ٗبهجتو 

حٌب استؤب على الفضل ُب ا١بهاد ُب سبيل اهلل، ككاف أحب األعماؿ إٔب اهلل، كزرع 
بغضو ُب قلؤّم، فبلحظوه بالنظر الشزر، ككسركا دكنو حواجبهم،  -عدك اهلل-إبليس 

وؿ فيو كالطعن عليو، فلم يزده اهلل بقو٥بم فيو إالٌ ارتفاعان، كلما نالوا منو نزؿ كراشوا بالق
القرآف ٔبميل الثناء عليو ُب آم كثّب من كتاب اهلل، قد غمهم مكانو ُب ا٤بصاحف، كمن 
قبل ما أثبتو اهلل جل ثناؤه ُب كحي الزبور أنو كصي األكصياء، كأكؿ من فتح بعملو أبواب 

 السماء.

قبض رسوؿ اهلل كاف أكالىم ٗبقامو، ليس ألحد مثلو ُب نصرتو لرسوؿ اهلل كأخ ليس فلما 
٥بم مثلو لو جناحاف يطّب ّٔما ُب ا١بنة، كعم لو ىو سيد الشهداء ُب ٝبيع األمم، كابناف 

 «.زكجة»ٮبا سيدا شباب أىل ا١بنة، كلو سيدة نساء العا٤بْب 
بو، كاختلفوا فيمن يلي األمر من بعده، فلما قبض رسوؿ اهلل أخذ أىلو ُب جهازه إٔب ر 

 فقالت األنصار: ٫بن الذين آكينا كنصرنا.
فبلغ ذلك عمر بن ا٣بطاب، فأتى أبا بكر كىو بباب رسوؿ اهلل ينتظر جهازىم لو كالٌصبلة 



عليو، فقاؿ لو: إنك لغافل عمىا أسست األنصار كأٝبعوا عليو من الصفقة على يد سعد 
 بن عبادة.

يده فجذبو فأقامو حٌب انتهى إٔب سعد كقد عكفوا عليو كازدٞبوا حولو،  ٍب تناكؿ عمر
كتكلم أبو بكر فقاؿ: يا معشر األنصار أنتم ا١بّباف كاإلخواف، كقد ٠بعتم قوؿ رسوؿ اهلل: 

))إف ىذا األمر ال يصلح إالٌ ُب قريش((، كقد علمت العرب أنٌا أكسطها داران، كأصبحها 
 العرب ال تستقيم إالٌ علينا((. كجوىا كأبسطها ألسنةن، كأف

فقاؿ عمر: ىات يدؾ يا أبا بكر أبا يعك، فمد أبو بكر يده فضرب عليها، كضرب عليها 
 بشّب بن سعد، ٍب ثلث أبو عبيدة بن ا١براح، ٍب تتابعت األنصار.

فبلغ ذلك عليان عليو السبلـ فشغلو ا٤بصاب برسوؿ اهلل عن القوؿ ٥بم ُب ذلك، كاغتنموا 
برسوؿ اهلل فنظر علي لدين اهلل قبل نظره لنفسو، فوجد حقو ال يناؿ إالٌ بالسيف تشاغلو 

ا٤بشهور، كتذكر ما ىم بو من حديث عهد ٔباىلية، فكره أف يضرب بعضهم ببعض، 
فيكوف ُب ذلك ترؾ األلفة، فأكصى ّٔا أبو بكر إٔب عمر عن غّب شورل، فقاـ ّٔا عمر 

يس بيده منها عهد من رسوؿ اهلل كال تأكيل من  كعمل ُب الوالية بغّب عمل صاحبو، كل
كتاب اهلل، إالٌ رأم توخاه ىو فيو مفارؽ لرأم صاحبو، فجعلها بْب ستة نفر، ككضع 

عليهم أمناء أمرىم إف ىم اختلفوا أف يقتلوا األقل من الفئتْب، كصغَّركا من أمرىم ما عظَّم 
توبة، كاشتملت عليهم النار ٗبا فيها، اهلل، كصاركا سببان لوالة السوء كسدت عليهم أبواب ال

 كاهلل جل ثناؤه با٤برصاد، كالحوؿ كال قوة إالٌ باهلل العلي العظيم.
[ حدثنا أبو العباس، بإسناده عن أيب خالد الواسطي، قاؿ: لقيت ٧بمد بن عبد اهلل 11]

 بن ا٢بسن صلوات اهلل عليو قبل ظهوره، فقلت لو: يا سيدم مٌب يكوف ىذا األمر؟
 ؿ ٕب: كمىا يسرؾ منو يا أبا خالد؟فقا

 فقلت لو: يا سيدم ككيف ال أسر بأمر ٱبزم اهلل بو أعداءه كيظهر بو أكلياءه.
فقاؿ ٕب: يا أبا خالد، أنا خارج كأنا مقتوؿ، كاهلل ما يسر٘ب أف الدنيا بأسرىا ٕب عوضان من 



نان ٩با يعا٘ب من أعما٥بم جهادىم، يا أبا خالد، إف امرأن مؤمنان ال ٲبسي حزينان كال يصبح حزي
 إنو ٤بغبوف مفتوف.

قاؿ: قلت: ياسيدم كاهلل إف ا٤بؤمن لكذلك كلكن كيف بنا ك٫بن مقهوركف مستضعفوف 
 خائفوف، النستطيع ٥بم تغيّبا؟

 فقاؿ: يا أبا خالد، إذا كنتم كذلك فبل تكونوا ٥بم ٝبعان كانفركا من أرضهم.

، قاؿ حدثنا علي بن «العلوم »بن ٧بمد [ حدثنا أبو العباس قاؿ: حدثنا عيسى 12]
ا٢بسْب ا٤بقرم عن عمر كالد ٰبٓب بن عمر عن ا٢بسن بن ٰبٓب قاؿ: أخرب٘ب موسى بن 

جعفر أف موسى بن جعفر أف ٧بمد بن علي بن جعفر، أخربه ٕبديث ٧بمد بن عبد اهلل 
أقبل ُب ٟبسْب  بن ا٢بسن قاؿ: ٤با بلغ ٧بمد بن عبد اهلل كفاة أبيو كأىل بيتو، ككاف متغيبان 

، كأقبل حٌب  كمائٍب رجل حٌب كقف على سجن ا٤بدينة فأرسل من فيو كشعارىم: أحد أحدى
دخل ا٤بسجد، فصعد ا٤بنرب فحمد اهلل كأثُب عليو، ٍب قاؿ:أما بعد، يا أىل ا٤بدينة فإ٘ب كاهلل 

بوتكم بنفسي ما خرجت فيكم كبْب أظهركم تػىعىزيزىان، كلىغىيػٍرىكيٍم كاف أعز ٕب منكم، كلكِب ح
مع ما أنو ٓب يبق مصر من األمصار ييعبىد اهلل فيو إالٌ كقد أيًخذىٍت ٕب فيو البيعة، كال بقي 

أحد من شرؽ مع غرب إالَّ كقد أتتِب بيعتو، كإف أحق الناس بالقياـ ّٔذا األمر ألبناء 
توه ا٤بهاجرين كاألنصار مع ما قد علمتم من سوء مذىب ىذا الطاغية الذم قد بلغ ُب ع

كطغيانو أف اٚبذ لنفسو بيتان كبوبو بالذىب، معاندة هلل كتصغّبان لبيتو ا٢براـ مع ما سفك من 
 الدماء، كتناكؿ من األخيار يعذّٔم بأنواع العذاب.

اللهم إهنم قد أحلوا حرامك كحرموا حبللك كأخافوا من أمَّنت، كأمَّنوا من أخفت، كقصدكا 
 ان فاقتلهم بددان كال تغادر منهم أحدان.لعَبة نبيك اللهم ككما أحصيتهم عدد

[ ]كحدثنا السيد أبو العباس قاؿ:[ قاؿ أبو زيد: كأيٍخربٍنىا عن عبد اهلل بن ا٢بسن فيما 13]
ركاه لنا أٞبد بن ٧بمد بن ا٢بسن عن رجالة، قاؿ: أتيناه كىو ُب احململ كقد ٞبلو أبو 

فقاؿ: ٱبرج ٧بمد من ىاىنا؛ كأشار جعفر، فقلنا لو: يابن رسوؿ اهلل ٧بمد ابنك ا٤بهدم، 



إٔب ا٤بدينة؛ فيكوف كلحس الثور أنفو حٌب يقتل، ٍب ٱبرج إبراىيم من ىاىنا فيكوف كلحسة 
 كلكن إذا ٠بعتم با٤بأثور قد خرج ٖبراساف فهو صاحبكم.« حٌب يقتل»الثور أنفو 

٤با كقفوا عليو قاؿ: ككاف ٧بمد بن عبد اهلل يركف أنو الذم جاء فيو ا٣برب من أمر ا٤بهدم 
 من العلم كا٣بشوع، ككاف يقاؿ لو: ا٤بهدم، كصريح قريش، كفيو يقوؿ القائل:

 لئن يك ظِب صادقان ٗبحمد .... يكن فيو ما ترجوا األعاجم ُب الكتب
 ككاف يقاؿ: إنو كلد كبْب كتفيو كهيئة البيضة، ففيو يقوؿ مسلمة بن علي :

 ابن عبد اهلل فيهم ٘برداكإف الذم تركم الركاة لبْبه .... إذا ما 
 بو خاًب ٓب يعطو اهلل غّبه .... كفيو عبلمات من الفضل كا٥بدل

قاؿ أبو زيد: كذكر حديثان اختصرناه إشفاقان، كذكرنا منو ىذا احتجاجان على من زعم على 
أف جعفر بن ٧بمد نظر إٔب أيب جعفر كقد دعا إٔب بيعة ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن، 

أف ىذا ا٤بتكلم آنفا يقتلو، يعِب أبا جعفر أنو يقتل ٧بمدان، فكاف ىذا من فقاؿ: إنا ٪بد 
قوؿ من تعلق بو يدعو إٔب ا١بلوس عن إقامة ا٢بق كالدعاء إليو، كإٔب التسليم إٔب أىل 

الباطل إذا ٓب يظفر ّٔم، كلكن منع القـو من ذلك خوؼ اهلل كإيثار طاعتو ظفركا أك ظفر 
 ّٔم .

 الزكية كالسفاح[]مكاتبات بْب النفس 
فكتب أبو جعفر إٔب ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن: من عبد اهلل أمّب ا٤بؤمنْب إٔب ٧بمد بن 

عبد اهلل، ?ًإ٭بَّىا جىزىاءي الًَّذينى ٰبيىارًبيوفى اهلل كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ُب األىٍرًض فىسىادنا أىٍف يػيقىتػَّليوا أىٍك 
نيىا ييصىلَّبيوا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيدً  يًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن ًخبلىؼو أىٍك يينفىٍوا ًمنى األىٍرًض ذىًلكى ٥بىيٍم ًخٍزمه ُب الدُّ

 كى٥بىيٍم ُب اآلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه ، ًإالَّ الًَّذينى تىابيوا ًمٍن قػىٍبًل أىٍف تػىٍقًدريكا عىلىٍيًهٍم فىاٍعلىميوا أىفَّ اهلل
 [.34-33دة:غىفيوره رىًحيمه...?اآلية]ا٤بائ

كلك عهد اهلل كميثاقو كذمتو كذمة رسولًو إف تبت كرجعت من قبل أف أقدر عليك أ٘ب 
أيؤمنك كٝبيع كلدؾ كإخوانك كأىل بيتك، على دمائكم كأموالكم، كأسٌوغكم ما أصبتم 



من دـ كأمواؿ، كأعطيك ألف ألف درىم، كمىا سألت من ا٢بوائج، كأنزلك من الببلد ٕبيث 
ُب حبسي من أىل بيتك، كأؤمن كل من آكاؾ أك با يعك، أك دخل ُب شئت، كأخلي من 

ال أتبع أحدان منهم بشيء كاف منهم أبدان، كإف أحببت أف تتوثق « ٍب»شيء من أمرؾ، 
لنفسك فوجو إٌٕب من أحببت يأخذ لك مِب األماف كالعهد كا٤بيثاؽ ما تثق بو كتطمئن إليو 

 إف شاء اهلل. كالسبلـ.
ن عبد اهلل بن ا٢بسن: من عبد اهلل ٧بمد أمّب ا٤بؤمنْب إٔب عبد اهلل بن فكتب إليو ٧بمد ب

٧بمد، ?طسم، تًٍلكى آيىاتي اٍلًكتىاًب اٍلميًبًْب، نػىتػٍليو عىلىٍيكى ًمٍن نػىبىًإ ميوسىى كىًفٍرعىٍوفى بًا٢بٍىقّْ لًقىٍوـو 
انيوا ٰبىٍذىريكفى?]القصص:  .[6إٔب1يػيٍؤًمنيوفى...? إٔب قولو تعأب: ?مىا كى

كأنا أعرض عليك من األماف ما عرضت علي، كأنت تعلم أف ا٢بق حقنا كأنكم ادعيتم 
ىذا األمر بنا، كخرجتم لو بشيعتنا، كأف أبانا عليان كاف اإلماـ، فكيف كرثتم كاليتو دكف 

كلده، ٍب قد علمت أنو ٓب يطلب ىذا األمر أحد لو مثل نسبنا، كال شرؼ مثل شرؼ أبينا، 
اء الطلقاء، كال العتقاء، كال اللعناء، كال الطرداء، كأنو ال ٲبٌت أحد من بِب كإنا لسنا من أبن

ىاشم ٗبثل ما ٭بىىتُّ بو من القرابة كالسابقة كالفضل، فإنا بنو أـ رسوؿ اهلل ُب ا١باىلية، كُب 
اإلسبلـ بنو ابنتو دكنكم، كإف اهلل اختارنا كاختار لنا، فوالدنامن النبيْب أفضلهم ٧بمد 

 عليو كآلو كسلم كمن السلف أك٥بم إسبلما علي بن أيب طالب عليو السبلـ كمن صلى اهلل
األزكاج أفضلهن خدٯبة بنت خويلد أكؿ من صلى القبلة رٞبة اهلل عليها كمن البنات 

فاطمة سيدة نساء العا٤بْب رٞبة اهلل عليها كمن ا٤بولودين ُب اإلسبلـ ا٢بسن كا٢بسْب سيدا 
مشان كلد عليان مرتْب، كإف عبد ا٤بطلب كلده مرتْب ، كأف النيب شباب أىل ا١بنة، كإف ىا

صلى اهلل عليو كآلو كسلم كلد٘ب مرتْب كإ٘ب من أكسط ىاشم نسبان كأصرحهم أمان كأبان، كأنو 
ٓب تعرؼ ُبَّ سجحة العجم كٓب تنازع ٌُب أمهات اأٌلكالد، كمازاؿ اهلل ٱبتار ٕب اآلباء 

حٌب اختار ٕب ُب النار، فأنا ابن أرفع الناس درجة ُب ا١بنة،  كاألمهات ُب ا١باىلية كاإلسبلـ
كأنا ابن أىوف أىل النار عذابان، كأنا ابن خّب األخيار، كأنا ابن خّب أىل ا١بنة، كأنا ابن 



 خّب أىل النار.
كلك اهلل إف دخلت ُب طاعٍب، كأجبت دعوٌب أ٘ب أؤمنك على نفسك كمالك كدمك، 

دان من حدكد اهلل، أكحقان ٤بسلم أكمعاىد، كقدعلمت ما يلزمك كعلى كل أمر أحدثتو إالٌ ح
ُب ذلك كمن ذلك، كأنا أكٔب باألمر منك كأكَب بالعهد كالعقد ألنك تعطيِب من عهدؾ ما 

أعطيتو رجاالن من قبلي، فأم أمانك تعطيِب: أماف ابن ىبّبة، أـ أماف عمك عبد اهلل بن 
 علي، أـ أماف أيب مسلم ، كالسبلـ.

 و أبو جعفر بالباىتة: من عبد اهلل أمّب ا٤بؤمنْب إٔب ٧بمد بن عبد اهلل.فأجاب
أما بعد: فقد بلغِب كتابك كفهمت ما ذكرت فيو، فجٌل فخرؾ بقرابة النساء، كٓب ٯبعل اهلل 
النساء كالعمومة كاألباء، كال كالعصبة كاألكلياء، ألف اهلل تعأب جعل العم أبان كبدأ بو على 

لو كاف اختيار اهلل ٥بن على قدر قرابتهن لكانت آمنة أقرّٔن رٞبان كأعظمهن الولد األدٗب، ك 
حقان، كأكؿ من يدخل ا١بنة غدان، كلكن اهلل اختار ٣بلقو على قدر علمو ا٤باضي منهم، 

فأما ماذكرت من فاطمة أـ أيب النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ككالدهتا، فإف اهلل ٓب يرزؽ 
ثى اإلسبلـ، كلو كاف أحد من كلدىا رزؽ اإلسبلـ بالقرابة لكاف عبد من كلدىا ذكران كال أن

اهلل بن عبد ا٤بطلب أكالىم بكل خّب ُب الدنيا كاآلخرة، كلكن األمر إٔب اهلل، ٱبتار لدينو 
من يشاء، قاؿ اهلل تعأب: ?ًإنَّكى ال تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبىٍبتى كىلىًكنَّ اهلل يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىىيوى 

 [.56لىمي بًاٍلميٍهتىًدينى?]القصص:أىعٍ 
كلقد بعث اهلل نبيو ٧بمدان كلو عمومة أربعة، كأنزؿ عليو ?كىأىنًذٍر عىًشّبىتىكى 

[، فدعاىم فأنذرىم فأجابو اثناف أحدٮبا أيب، كأىب اثناف أحدٮبا 214األىقٍػرىًبْبى?]الشعراء:
 ذمة، كال مّباثان.أبوؾ، فقطع اهلل كال يتهما كٓب ٯبعل بينو كبينهما إالٌ كال 

كزعمت أنك ابن أخف الناس عذابان، ك ابن خّب األشرار، كليس ُب الكفر باهلل صغّب كال 
، كال ُب الشر خيار، كال ينبغي ٤بن يؤمن باهلل كاليـو «كال قليل»ُب عذاب اهلل خفيف 

يػىٍعلىمي الًَّذينى ظىلىميوا أىمَّ مينقى  لىبو اآلخر أف يفخر بالشر، كسَبد فتعلم، ?كىسى



 [.227يىنقىًلبيوفى?]الشعراء:
كأما ما فخرت بو من أف فاطمة أـ علي كأف ىامشا كلده مرتْب، كأف عبد ا٤بطلب كلده 

مرتْب، فخّب األكلْب كاآلخرين رسوؿ اهلل ٓب يلده ىاشم إالمرة، كال عبد ا٤بطلب إالٌ مرة، 
 ذكره. كزعمت أنك أكسط بِب ىاشم نسبان كأصرحهم أمان كأبان...إٔب آخر ما

فأجابو ٧بمد بن عبد اهلل فيما بلغِب من غّب ركاية ا٢بسن بن ٰبٓب ّٔذه الرسالة كىي الٍب 
 يقاؿ ٥با الدامغة.

 قاؿ مؤلف الكتاب: كأنا أريد أف أختصر منها فإ٘ب لو أثبتو على الوجو لطاؿ الكتاب.
الَّ ىيوى كىًسعى كيلَّ شىٍيءو ًعٍلمنا..? إٔب بسم اهلل الرٞبن الرحيم. ?ًإ٭بَّىا ًإ٥بىيكيمي اهلل الًَّذم ال إًلىوى إً 

 [.101-98قولو تعأب: ?كىسىاءى ٥بىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًٞبٍبلن?]طو:
كبعد: فإنك ذكرت أف فخرم بالنساء؛ فرأيت أف أكضح من أمرىن ما جهلتو، كمن 

 حق العم ألب كأـ خبلؼ ما توٮبتو، أكليس قرابتهن أقرب القرابة؟« بعد»
قد ذكر اهلل األمهات كاألخوات كالبنات، كٓب ٯبعل بينهن كبْب اآلباء كالقرابة فرقان،  أكليس

افً  اًف كىاألىقٍػرىبيوفى كىلًلنّْسىاًء نىًصيبه ٩بَّا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى اًؿ نىًصيبه ٩بَّا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى  فقاؿ تعأب: ?لًلرّْجى
تػىٍفتيونىكى ُب النّْسىاًء قيًل اهلل يػيٍفًتيكيٍم [، كقاؿ تعأب: ?كىيىسٍ 7كىاألىقٍػرىبيوفى?]النساء:

[ فقد ذكر األمهات، كاألخوات كالبنات، كٓب يذكر العم، ٍب فرض 127ًفيًهنَّ?]النساء:
ٍيكى ًإٕبىَّ  على عباده الرب بالنساء كالرجاؿ إذ يقوؿ تعأب: ?اٍشكيٍر ٕب كىًلوىاًلدى

ٍيًو حيٍسننا?]العنكبوت:[، كقولو تعأب:?كىكىصَّيػٍ 14اٍلمىًصّبي?]لقماف:  [ .8نىا اإًلٍنسىافى ًبوىاًلدى

ٍب ذكر فضل األـ على األب فقاؿ تعأب: ?ٞبىىلىٍتوي أيمُّوي كيٍرىنا كىكىضىعىٍتوي  
[، ككذلك ُب ثواب ما عنده إذ يقوؿ: ?ًإفَّ اٍلميٍسًلًمْبى كىاٍلميٍسًلمىاًت 15كيٍرىنا?]األحقاؼ:

...? إٔب قولو تعأب: ?أىعىدَّ اهلل ٥بىيٍم مىٍغًفرىةن كىأىٍجرنا كىاٍلميٍؤًمًنْبى كىاٍلميٍؤًمنىاتً 
[، كقاؿ تعأب: ?كىالى عىلىى أىنفيًسكيٍم أىٍف تىٍأكيليوا ًمٍن بػيييوًتكيٍم أىٍك بػيييوًت 35عىًظيمنا?]األحزاب:

[ ، كقاؿ: 61لنور:آبىاًئكيٍم أىٍك بػيييوًت أيمَّهىاًتكيٍم? إٔب أف قاؿ تعأب: ?أىٍك بػيييوًت خىاالىًتكيٍم?]ا



ا?]يوسف:  [ كإ٭با كانت خالتو.100?كىرىفىعى أىبػىوىٍيًو عىلىى اٍلعىٍرًش كىخىرُّكا لىوي سيجَّدن
كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ))ا٣بالة كالدة، كا٣باؿ كالد يرث مالو كيفك 

 عانيو((.
ٞبان، فهل أنبأتك أف اهلل كأما قولك: لو كاف اهلل اختار ٥بن لكانت آمنة أـ النيب أقرّٔن ر 

 اختار ٥بن أك ألحد من خلقو ذكران أك أنثى على قرابتو فتحتج عليَّ بو؟
ما اختار اهلل أحدان من خلقو كال اختار لو إالٌ على السابقة كالطاعة، ككانت ىذه حالة أيب 

علي بن أيب طالب، كأمي فاطمة بنت ٧بمد ٓب يكفرا باهلل قط، كلذلك قاؿ اهلل تعأب 
اًعليكى لًلنَّاًس ًإمىامنا...?]البقرة:إل  [ إٔب آخره.124براىيم: ?ًإ٘بّْ جى

كأما فاطمة بنت عمرك أـ أيب طالب كعبد اهلل كالزبّب ككالدهتا آبائي، فكيف أنكرت ذلك 
كأنت ٙبتج بالعصبة كالعمومة، كٓب ٯبعل اهلل للعباس من قرابة العمومة شيئان ٓب ٯبعلو أليب 

إنكم حزًب بأبيكم مّباث رسوؿ اهلل دكننا! فأخرب٘ب أم ا٤بّباث حازه  طالب، كأما قولكم:
 العباس لكم دكننا، ا٣ببلفة دكف ا٤باؿ، أك ا٤باؿ دكف ا٣ببلفة، أك ا٣ببلفة كا٤باؿ معان؟

فإف قلت: ا٣ببلفة دكف ا٤باؿ فيجب على ىذا القياس أف تقسم ا٣ببلفة على قسم ا٤بواريث 
د أحق ّٔا من العم، كالعم أكٔب من ابن العم، فإف جاز ذلك للذكر مثل حظ األنثيْب، فالول

فلم كرثتها دكف عمومتك، كىم أكٔب بالكرب منك، كمن أخيك، كٓب كرثت أخاؾ دكف 
 كلده...إٔب كبلـ طويل.

 كذكر ُب آخر ىذا الكتاب:
كلست أراه يسعِب إالٌ ٦باىدتك، فإف اهلل أراح منك كعجل النقمة من حزبك كأشياعك 

الدنيا فذاؾ ظِب بو، كإف يؤخرؾ فإف موعدؾ الساعة ?كىالسَّاعىةي أىٍدىىى  ُب عاجل
?]القمر: [ ، كأنا على بصّبة من أمرم، كمىاضو على ما مضى عليو سلفي 46كىأىمىرُّ

قيوا مىا عىاىىديكا اهلل عىلىٍيًو فىًمنػٍهيٍم  كأشياعهم الذين ذكرىم اهلل فقاؿ: ?ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى رًجىاؿه صىدى
[ كال حوؿ كال قوة إالٌ باهلل العلي العظيم، 23ٍن قىضىى ٫بىٍبىوي كىًمنػٍهيٍم مىٍن يػىٍنتىًظري?]األحزاب:مى 



انىا سيبػيلىنىا كىلىنىٍصربىفَّ عىلىى مىا آذىيٍػتيميونىا كىعىلىى اهلل فػىلٍ  يىتػىوىكًَّل ?كىمىا لىنىا أىالَّ نػىتػىوىكَّلى عىلىى اهلل كىقىٍد ىىدى
 [.12إبراىيم:اٍلميتػىوىكّْليوفى?]

[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ))أكؿ شيعة 14]
 يدخلوف ا١بنة أنا كٞبزة كجعفر كعلي كا٢بسن كا٢بسْب كا٤بهدم ٧بمد بن عبد اهلل((.

 ]استشهاده )ع([
[ قاؿ مؤلف ىذا الكتاب أبو ا٢بسن: كحدثِب السيد أبو الفضل ٰبٓب بن ا٢بسْب 15]

ه اهلل بطاعتو أف أبا جعفر كجو عيسى بن موسى ُب أربعة آالؼ رجل، كقاؿ:إنك سَبد أيد
على حـر رسوؿ اهلل كجّباف قربه، فإف قتل ٧بمد أك أخذ أسّبان فبل تقتل أحدان كارفع 

السيف، كإف طلب ٧بمد األماف فاعطو، كإف قاتل كاشتمل عليو أىل ا٤بدينة فاقتل من 
 ظفرت بو منهم.

مدان مىًسيػٍرىه خىٍندىؽى على ا٤بدينة خندقان على أفواه السكك، فقاتلهم عيسى بن فلما بلغ ٧ب
زيد بن علي، ك٧بمد جالس على ا٤بصلى، ٍب جاءىم فباشرىم القتاؿ بنفسو، فلما اقتتلوا 
ساعة اهنـز أصحاب ٧بمد كتفرقوا عنو، فلما رأل ذلك رجع إٔب دار مركاف فصلى الظهر 

سنة ٟبس كأربعْب كمائة، يـو السبت الثنٍب عشرة ليلة خلت كاغتسل كٙبنط، ككاف ذلك ل
من رمضاف ، فجثى ٧بمد على ركبتيو، فجعل يقاتل كيذب بسيفو عن نفسو، كصابرىم إٔب 
العصر كمعو ٜبانوف رجبلن، ٍب قتل بيده اثِب عشر رجبلن، ٍب عرض لو رجل فضربو على ذقنو 

ًميى بنشابة ُب صدره، كٞبلوا عليو من  فسقطت ٢بيتو على صدره فرفعها بيده كشدىا، ٍب ري 
لى رأسو إٔب عيسى بن موسى،  كل جانب، فقتل رضي اهلل عنو كصلى على ركحو، كٞبًي

كاهنـز بقية أصحابو فأرسلت فاطمة بنت ٧بمد كأختو زينب بنت عبد اهلل إٔب عيسى ]أف[ 
 قد قضيتم حاجتكم منو فأذنوا لنا ُب دفنو.

عث برأسو مع ابن أيب الكراـ إٔب أيب جعفر لعنهما اهلل كال فأذف ٥بم، فدفنوه بالبقيع كب
 رٞبهما.



 (اإلماـ إبراىيم بن عبد اهلل بن ا٢بسن)النفس الرضية([12])
 ـ( 763 - 716ىػ /  145 - 97)

 ]خركجو كبيعتو )ع([
[ حدثنا أبو العباس ا٢بسِب رٞبو اهلل قاؿ:حدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاؽ ، 16]

أـ أيب « جدٌب»ثنا أبو ا٢بسن على بن عبد اهلل بن ا٢بسن البصرم قاؿ: حدثتِب قاؿ: حد
كا٠بها عفيفة بنت مهاجر قالت: رأيت إبراىيم بن عبد اهلل بن ا٢بسن صلوات اهلل عليو 
يـو ظهر بالبصرة كمعو الناس فمر بباب دارنا ُب ا٤بربد ، قالت: فرأيت رجبلن آخذ بعناف 

ؿ اهلل اتفل ُب يدم أمسح ّٔا كجهي عسى اهلل أف يصرؼ فرسو، فقاؿ لو: يابن رسو 
 كجهي عن النار.

قالت: فقاؿ لو إبراىيم عليو السبلـ: خل يدؾ عن عناف الفرس، إ٭با ٘بزل بعملك، إ٭با 
 ٘بزل بعملك.

[ حدثنا أبو العباس ا٢بسِب بإسناده عن جعفر بن إبراىيم ا١بعفي قاؿ: ٤با كاف 17]
٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب صلوات اهلل عليو كآلو إبراىيم بن عبد اهلل بن ا

يقاتل الطغاة بباٟبرل ٠بع رجبلن من الزيدية، كقد ضرب رجبلن من القـو على رأسو كقاؿ: 
خذىا إليك كأنا الغبلـ ا٢بداد، فقاؿ إبراىيم عليو السبلـ: ًٓبى تقوؿ أنا الغبلـ ا٢بداد؟ قل: 

ليو الصبلة كالسبلـ قاؿ: ?فىمىٍن تىًبعىًِب فىًإنَّوي أنا الغبلـ العلوم، فإف إبراىيم ع
?]إبراىيم:  [ ، فأنتم كاهلل منا ك٫بن منكم لكم مالنا كعليكم ما علينا.36ًمِبّْ

[ قاؿ: كحدثنا أبو العباس بإسناده قاؿ:قيل إلبراىيم بن أيب ٰبٓب ا٤بد٘ب: قد رأيت 18]
  عليهما، فأيهما كاف أفضل؟٧بمدان ك إبراىيم ابِب عبد اهلل بن ا٢بسن صلوات اهلل

فقاؿ إبراىيم بن أيب ٰبٓب: كاهلل لقد كانا فاضلْب شريفْب كرٲبْب عابدين عا٤بْب زاىدين، 
كقد كاف إبراىيم يقٌدـ أخاه ٧بمدان عليو السبلـ كيفضلو، ككاف ٧بمد عليو السبلـ يعرؼ 

 إلبراىيم فضلو، كقد مضيا شهيدين صلوات اهلل عليهما .



 هاده )ع([]جهاده كاستش
[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن ا٤بفضل الضيب قاؿ: خرجت مع إبراىيم بن عبد اهلل 19]

بن ا٢بسن عليهم السبلـ فلما صار با٤بربد كقف على باب سليماف بن علي، فأخرج إليو 
صبياف من كلده فضمهم إليو، كقاؿ:ىؤالء كاهلل منا ك٫بن منهم، إالٌ أف آباءىم غصبونا 

 توجو لوجهة كٛبثل:أمرنا، ٍب 
 مهبلن بِب عمنا ظبلمتنا .... إف بًنىا سورة من الغلق

ملي السيوؼ كال .... تغمز أحسابا من الرَّقق  ٤بثلكم ٙبي
 إ٘ب أل٭بي إذا انتسبت إٔب .... عٌز عزيز كمعشر صدؽ
 بيض سباط كأف أعينهم .... تكحل يـو ا٥بياج بالعلق

 يات، فلمن ىي جعلِب اهلل فداؾ؟قاؿ ا٤بفضل: فقلت لو: ما أفحل ىذه األب
يـو جزع ا٣بندؽ على رسوؿ اهلل كٛبثل ّٔا أمّب ا٤بومنْب « ّٔا»قاؿ: لضرار بن ا٣بطاب ٛبثل 

علي بن أيب طالب صلوات اهلل عليو يـو صفْب، كٛبثل ّٔا ا٢بسْب بن علي صلوات اهلل 
ة، كٛبثل ّٔا ٰبٓب بن عليو يـو قتل، كٛبثل ّٔا زيد بن علي عليو السبلـ يـو ظهر يـو السبخ

زيد يـو ا١بوزجاف، ك٫بن اليـو نتمثل ّٔا، قاؿ: فتطّبت من ٛبثلو بأبيات ما ٛبثل ّٔا إالٌ 
 قتيل.

 قاؿ: ٍب مضى، فلما قىرب من باٟبرل اتصل بو قتل أخيو ٧بمد صلوات اهلل عليو فقاؿ:
 ٥بم لتقتل خالدان « ٙبلى»نبئت أف بِب ربيعة أزمعوا .... أمران 

 و٘ب ال تصب رماحهم .... ثأرم كيسعى القـو سعيان جاىدان إف يقتل
 أرمي الطريق كإف رصدت بضيقة .... كأنازؿ البطل الكمي ا٢باردا

 قاؿ: فقالت لو:جعلِب اهلل فداؾ ٤بن ىذه األبيات؟
قاؿ: لؤلحوص بن كبلب ، ٛبثل ّٔا يـو شعب جبلة ، كىو اليـو الذم لقيت فيو قيس 

 ٛبيمان.
بلت عساكر أيب جعفر )غضب اهلل عليو( فقتل من أصحابو، كقتل من قاؿ ا٤بفضل: كأق



، ككاد أف يكوف لو الظفر، ككشفت ميمنتو كالقلب فتمثل :  القـو
 أىب كل ذم كتر يبيت بوتره .... كٲبنع منو النـو إذ أنت نائم
 أقوؿ لفتياف كراـ تركحوا .... على ا١برد ُب أفواىهن الشكائم

 بعدىا .... كمن ٱبَـب ال تتبعو ا٤ببلـك قفوا كقفة من ٰبيا الٱبز

قاؿ: ٍب كر فطعن رجبلن كطعنو آخر، فقلت لو: جعلِب اهلل فداؾ تباشر ا٢برب بنفسك 
كالعسكر منوط بك؟! فقاؿ ٕب: إليك عِب يأ أخا بِب ضبة ، كأف عويفان أخا بِب فزارة كاف 

 ينظر إلينا ُب يومنا ىذا، كأنشد:
 ديث نفس كأسقامهاأ٤بت سعاد كإ٤بامها .... أحا

 ٲبانية من بِب مالك .... تطاكؿ ُب آّد أعمامها
 كإف لنا أصل جرثومة .... ترد ا٢بوادث أيامها
 ترد الكتيبة مذمومة .... ّٔا أفنها كّٔا ذامها

 قاؿ: كجاء سهم غائر فشغلو عِب .
بن  [ حدثنا أبو العباس ا٢بسِب بإسناده عن ا٤بفضل الضيب، قاؿ: كنت مع إبراىيم20]

 عبد اهلل بن ا٢بسن صلوات اهلل عليو كاقفان يـو قتل، فقاؿ ٕب: حرّْكِب بشيء، فأنشدتو:
 أال أيها الناىي فزارة بعدما .... أجدت بسّب إ٭با أنت حآب

 أىب كل ذم كتر يبيت بوتره .... كٲبنع منها النـو إذ أنت نائم
 اللوائم قفوا كقفة من ٰبيا ال ٱبز بعدىا .... كمن ٱبَـب ال تتبعو

قاؿ: فقاؿ ٕب: أعده، فانتبهت كندمت على إنشادم إياىا، فقلت: أك غّب ذلك، فقاؿ: 
 ال بل أعده، فأعدتو، فكاف آخر العهد بو صلوات اهلل عليو.

[ كحدثنا أبو العباس ا٢بسِب بإسناده عن ا٤بفضل الضيب، قاؿ: جعلت الزيدية ٙبمل 21]
لوات اهلل عليو كيقولوف:٫بن الزيدية كأبناء بْب يدم إبراىيم بن عبد اهلل بن ا٢بسن ص

 الزيدية.



رٞبكم اهلل اسم ىو أحسن من اسم «: يقوؿ ٥بم»قاؿ: فسمعت إبراىيم عليو السبلـ 
 اإلسبلـ؟! أال فقولوا ٫بن ا٤بسلموف كأبناء ا٤بسلمْب .

قاؿ ا٤بفضل: كأصيب إبراىيم بسهم فطافت بو الزيدية، كجعلوا يبكوف كيقولوف: أردنا أف 
 تكوف إمامان أردنا أف تكوف ملكان، كأراد اهلل أف تكوف شهيدان، كيقبلوف يديو كرجليو .

[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن مسعدة بن زياد العبدم، قاؿ: ٤با أصيب إبراىيم بن 22]
إٔب أىل ا٤بدينة، قاؿ الطالبيوف: مضى « اليـو»عبد اهلل بن ا٢بسن عليو السبلـ كجاء ذلك 

 نهاج آبائو، كنزؿ مناز٥بم.كاهلل على م

قاؿ مسعدة بن زياد: ك٠بعت جعفر بن ٧بمد عليو السبلـ كقد قيل لو: قتل إبراىيم بن 
عبد اهلل بن ا٢بسن، فقاؿ : مضى شهيدان، أحب اهلل جل ثناؤه أف يكوف شهيدان، ا٢بمدهلل 

 الذم بلغو ما أملو ُب نفسو.
اـ إبراىيم بن عبد اهلل بالبصرة، فلما  الفضل ٰبٓب بن ا٢بسْب: كأق« كحدثنا السيد[ »23]

كاف ليلة الفطر أتاه خرب قتل ٧بمد، فكتمو حٌب شاع ُب الناس، كقدـ عليو ا٢بسْب ك 
عيسى ابنا زيد بن علي من ا٤بدينة فخرج إٔب ا٤بسجد فصلى بالناس كخطب كقرأ: ?كىمىا 

كجلس « ٍب نزؿ»[، 144اآلية]آؿ عمراف:٧بيىمَّده ًإالَّ رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلًو الرُّسيلي...?
 للتعزية، فعزاه الناس.

 ]٘بهيز أيب جعفر السفاح جيشان لقتاؿ صاحب الَبٝبة[
فلما فرغ أبو جعفر من ٧بمد بن عبد اهلل جهز جيشان ينفذه إٔب البصرة كضم إليو سلم بن 

لقاسم : ال تفعل، قتيبة، فبلغ إبراىيم انفصا٥بم، فأٝبع للمسّب إليهم، فقاؿ لو ا٤بضاء بن ا
كأقم مكانك ككجو ا١بنود، فأىب كسار ٫بوىم بنفسو ، كاستخلف ابنو ا٢بسن بن إبراىيم 

 على البصرة.
فلما انتهى إبراىيم يريد عيسى بن موسى، كمع إبراىيم أحد عشر ألفان كسبعمائة فارس 

ديدان، كاهنزموا كقد كالبقية رٌجالة فتأىبوا للقتاؿ، كقاتلوا، كصرب الفريقاف كاقتتلوا قتاالن ش



استعلوا على أصحاب عيسى، أدركهم جعفر بن سليماف من خلفهم كٞبل على أصحاب 
إبراىيم فاهنـز أصحاب إبراىيم كأخذكا ٲبنة كيسرة، فجاء بشّب الرحاؿ إٔب إبراىيم، فقاؿ: 
 ما ترل؟ قاؿ إبراىيم: قد ذىب الناس، كمن رأيي مصابرة القـو إٔب أف ٰبكم اهلل ٌُب أمره

كنادل أصحابو، فاجتمع إليو نفر من أصحابو، فاقتتلوا أشد قتاؿ، فقتل إبراىيم رٞبة اهلل 
 عليو كٝباعة معو.

 ]رأم شعبة ُب صاحب الَبٝبة كا٣بركج معو[
[ حدثنا أبو العباس ا٢بسِب بإسناده عن نصر بن ٞباد قاؿ: جاء قـو إٔب شعبة 24]

ا٢بسن عليو السبلـ كعن القياـ معو، فقاؿ: فسألوه عن إبراىيم بن عبد اهلل بن ا٢بسن بن 
إبراىيم « أمر قاـ بو»كتسألو٘ب عن إبراىيم صلوات اهلل عليو كعن القياـ معو، تسألو٘ب عن 

 بن رسوؿ اهلل كاهلل ٥بي عندم بدر الصغرل.
[ حدثنا أبو العباس ا٢بسِب بإسناده عن نصر بن ٞباد قاؿ: ٠بعت شعبة يقوؿ حْب 25]

بد اهلل بن ا٢بسن عليهم السبلـ : قاؿ رسوؿ اهلل: ))أىل بيٍب ُب أمٍب ظهر إبراىيم بن ع
، كٌلما أفل ٪بم طلع ٪بم آخر مكانو((.  ٗبنزلة النجـو

[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن نصر بن ٞباد البجلي، عن شعبة أنو قاؿ حْب جاء 26]
إبراىيم بن عبد اهلل  قتل إبراىيم بن عبد اهلل عليو السبلـ: لقد بكى أىل السماء على قتل

 كاف من الدين لبمكاف.« فإنو»عليو السبلـ 
[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن عمر بن ٧بمد بن إسحاؽ قاؿ: سألت ا٢بسن بن 27]

إبراىيم بن عبد اهلل بن ا٢بسن عليهم السبلـ : كم كاف بْب مقتل عمك ٧بمد بن عبد اهلل 
 كبْب مقتل أبيك صلوات اهلل عليهما؟

سن: قتل أيب عليو السبلـ بعد عمي بشهرين كأياـ، كحز رأسو كٞبل إٔب أيب فقاؿ ا٢ب
 الدكانيق لعنو اهلل كديًفنى بدنو الزكي بباٟبراء.



 ( اإلماـ عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن )األشَب([13])
 ـ( 768 - 736ىػ /  151 - 118)

 ]سبب خركجو كبيعتو )ع([
د اهلل ا٤بعركؼ باألشَب على أيب الدكانيق ُب آخر خبلفتو خرج عبد اهلل بن ٧بمد بن عب

بالسند كأرض كابل كنواحيها، ككاف سبب ذلك أنو كتب عبد ا١ببار بن عبد الرٞبن 
صاحب خراساف إٔب ٧بمد بن عبد اهلل )النفس الزكية(: أنفذ إٌٕب بعض كلدؾ أدعو لك، 

م كاف زكاؿ ملك بِب أمية ككاف عبد ا١ببار ىذا من قواد أيب مسلم صاحب الدكلة الذ
، ككاف أبو جعفر قد كالَّه « من خزاعة»على يديو، كعبد ا١ببار ىذا من أىل خراساف 

خراساف، فضبط خراساف كلها، ٍب ىىمَّ أبو الدكانيق بعزلو كقتلو، ككاف عبد ا١ببار قد بايع 
بعض كلدؾ  ٧بمد بن عبد اهلل، ككتب إليو أنو تائب نادـ على ما كاف منو، كأف أنفذ إٕبٌ 

أك كلد إخوتك، فأنفذ إليو عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد اهلل ا٤بعركؼ باألشَب ُب أربعْب رجبلن 
أك ٟبسْب من أصحابو من أىل العراؽ إٔب مدينة ىراة، كقبل كصولو إٔب عبد ا١ببار بن 
ناس عبد الرٞبن خرج عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد اهلل إٔب السند كبقي ّٔا أربع سنْب، كدعا ال

إٔب اإلسبلـ فأسلم على يديو خلق كثّب كعلى السند من قبل أيب الدكانيق ىشاـ بن عمر 
التغليب، فوقع بينهم قتاؿ شديد، فأراد أف ٱبرج من السند إٔب خراساف، كقتل بْب الفريقْب 
زىاء ثبلثة آالؼ رجل، ككاف بينهما قدر ٟبسْب كقعة ُب مقدار سنة، كقتل عبد اهلل بن 

 د اهلل ُب ا٢برب.٧بمد بن عب

 ]استشهاده كنعتو[
ككاف يـو قتل ابن ثبلث كثبلثْب سنة ، ككاف أىًدـ اللوف، مديد القامة، صبيح الوجو، تاـ 

ا٣بلق، يقاتل فارسان كراجبلن، كقتل ُب سنة إحدل كٟبسْب كمائة ُب شعباف بعد أبيو ٖبمس 
ٟبسْب كمائة ُب رجب، ٍب ريٌد سنْب، كلو عىًقبه بالكوفة ، كقد ريًكم أنو قتل سنة اثنتْب ك 

أىلو ككلده بعد موت أيب الدكانيق لعنو اهلل إٔب الكوفة، كعقبو ّٔا إٔب اآلف، فهذا قتل ُب 



 ا٢برب ُب أرض السند.
كأخوه علي بن ٧بمد بن عبد اهلل أخذ ٗبصر كٞبل إٔب أيب الدكانيق، فقتلو ُب السجن 

 بالعراؽ.

 ابن النفس الرضية([( ا٢بسن بن إبراىيم بن عبد اهلل )14])
 ]خركجو كنص دعوتو[

 [ قاؿ أبو العباس ا٢بسِب رضي اهلل عنو أخرب٘ب الثقات بدعوة ا٢بسن بن إبراىيم.28]
 بسم اهلل الرٞبن الرحيم. من آؿ ياسْب إٔب ٝباعة ا٤بسلمْب .. سبلـ عليكم، أما بعد:

اهلل عليو كآلو كسلم كالقياـ فلوال اعتبارنا بأبينا، كحفظنا ألكلنا، كٛبسكنا بوصية نبينا صلى 
بأمر اهلل تعأب، كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كالدعاء إٔب سبيل ا٢بق إٍذ عصي اهلل 
ُب أرضو، كحكم ُب عباده بغّب كتابو كسنة نبيو، ماخرجنا يَبل بعضنا ُب أثر بعض على 

عدد، ككثرة من أم حْب كُب أم زماف على ىواف من الناس كشدة من األمر ُب قلة من ال
العدك، كخذالف من الناس، يدعو آخرنا إٔب دعوة أكلنا كيقتدم حينا ٗبيتنا، سراعان إٔب اهلل 

 كقدمان ُب سبيلو، كحججان على خلقو، كلعلهم ينتهوف.
ٓب ننظر إٔب كثرة عدكنا كقلة من تبعنا، صيدقان عند اللقاء صربان عند ا٤بوت، النفارؽ أٍلًويىًتنا، 

نا، حٌب ٭بضى إٔب ما أمرنا بو، كننتجز ما كعدنا بو من ثوابو غّب شاكّْْب كال ظبلؿ رماح
 كال مرتابْب ال ٬بشى إالٌ اهلل، أما كاهلل صدقان كبران.

أيها الناس لقد ضللتم ٖبذالنكم لنا، كصدفكم عن ا٢بق، فلم هتتدكا ّٔدينا، كٓب تقتدكا إالَّ 
، إذ أخرجتم األمر عن أىلو، كجعلتموه ُب غّب بغّبنا، إثرةن للدنيا كحبان ٥با، كركونان إليها

٧بلو، فأصبحتم ُب فًبو كقطع الليل ا٤بظلم ، مع غّب إماـ ىدل، كال عىلىمو ييرل، فقد تفرقت 
ٝباعتكم بعد ألفتها، ك تصدعت سبلكم بعد انتهائها بإيبلء حكم الظلم كا١بور كاألثػىرىة 

لنا، فصار لغّبكم كلغّبنا، يقتدم ا٣بىلىفي  علينا، منعتمونا سهمنا، كمىا جعلو اهلل ُب كتابو
منكم بالسلف، كيولد مولودنا ُب ا٣بوؼ، كينشأ ناشئنا ُب الغربة، كالفقر، كٲبوت ميتنا 



بالقتل كالذؿ كالصلب، كأنواع ا٤بثيبلىًت، عىمىلي قـو فرعوف ُب بِب إسرائيل، تذبح أبناؤىم 
كم كبْب أظهركم، افتخرت قريش على ٣بشية آبائهم، كتيٍستىٍحيا نساؤىم، فهذا حالنا في

العرب بأف ٧بمدان قرشي، كافتخرت العرب على العجم بأف ٧بمدان عريب، حٌب إذا ٛبت 
لقريش النعمة، كللعرب الفضيلة ٗبا سألوا الناس من حقنا أٌخركنا، كتقدموا، كرأكا ألنفسهم 

٫بن أحق كأكٔب بَباث من الفضل علينا مآب يركه لغّبىم من سائر الناس من حقنا، كقالوا: 
نيب اهلل كسلطانو، فبل ىم أنصفونا من أنفسهم إف كاف ىذا األمرللقرابة؛ إذكنا أقرب الناس 

منهم، كال أنصفنا الناس إف أجازكا مع القرابة ٤بن ىو أبعد رٞبان كلعمرم لو رجت قريش 
، كا٣بركج إٔب الظهور ُب الببلد كالتمكن بغّب التوحيد كتصديق ٧بمد الصادؽ كما أنزؿ عليو

عبادة األكثاف لكتبوا أساطّب أىوائهم كأمنية نفوسهم، ٍب أظهركا ما ُب قلؤّم من النفاؽ 
كالتكذيب، كلكنهم علموا أهنم اليسوغ ٥بم ذلك كاليستقيم ما طلبوا من التملك كا١بربية 

ـ إالَّ بتصديق ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم كإظهار التوحيد، فأظهركا دعوة اإلسبل
كأسركا النفاؽ، فتلك آثارىم تنبئ عنهم، كأحكامهم ٚبالف دعواىم كلو كانوا على شيء 

من األمر ٢بفظوا ٧بمدان صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب ذريتو، كٓب يستأثركا عليهم بفيئهم 
 كٟبس ما أفاء اهلل

عليهم، ٍب ىذا مع تعطيل األحكاـ كتغيّب األقساـ كإضاعة ا٢بدكد؛ كأخذىم الرشا، 
كاتباعهم ا٥بول، فاهلل اهلل أيها الناس ارجعوا إٔب ا٢بق كأجيبوا إليو أىلو، التغرنكم اآلماؿ 

فإف اآلماؿ ىي االستدراج، قاؿ اهلل عز كجل: ?سىنىٍستىٍدرًجيهيٍم ًمٍن حىٍيثي ال يػىٍعلىميوفى، كىأيٍمًلي 
ٍيًدم مىًتْبه?]األعراؼ: لي ٤بن كاف قبلكم [، فقد أم44،45[]القلم:٥182،183بىيٍم ًإفَّ كى

من األمم ٍب أخذكا ككانوا ُب إمبلئهم إذا أحدثوا هلل معصية جدد اهلل ٥بم عليها نعمة، 
اغَبكا كاجَبؤكا، فبغتهم اهلل بالعذاب من حيث ٓب يشعركا فما أغُب عنهم كيدىم « فبذلك»

 كما كانوا ٯبمعوف، كقد قص اهلل عليكم ما ارتكبت بنو إسرائيل كما حل ّٔم من سخط
اهلل كعذابو، فتوبوا إٔب اهلل أيها ا٤بسلموف كأجيبوا إٔب ا٢بق دعاتكم، فلسنا نريد ٗبا ندعوكم 



ملكان نقهركم بو، كال ماالن نستأثر بو عليكم كالندعوكم إالَّ إلقامة أكدكم كإماتة « إليو»
نان؛ البدع كإحياء السنن كحكم الكتاب، لَبجع ألفتكم كتكونوا إخوانان؛ كعلى أمر اهلل أعو 

ٍنًب اهلل كىًإٍف كيٍنتي لىًمنى  فأبصركا رشدكم قبل أف تقوؿ نفس ?يىاحىٍسرىتىا عىلىى مىا فػىرٍَّطتي ُب جى
ا٘ب لىكيٍنتي ًمنى اٍلميتًَّقْبى، أىٍك تػىقيوؿى ًحْبى تػىرىل اٍلعىذىابى لىٍو  السَّاًخرًينى، أىٍك تػىقيوؿى لىٍو أىفَّ اهلل ىىدى

 [.58-56ًمنى اٍلميٍحًسًنْبى?]الزمر: أىفَّ ٕب كىرَّةن فىأىكيوفى 
 كفقنا اهلل كإياكم حملابّْو كجنبنا كإياكم معاصيو، انصركا اهلل ينصركم. كالسبلـ.

 ]مطاردتو كسجنو[
فاجتمعت الشيعة إٔب ا٢بسن عليو السبلـ كدعوا الناس إٔب مكاتفتو على الدعاء إٔب ا٢بق، 

ان بأسبابو، فسعى بو قرين بن يعلى األزدم ككاف مستَبان بالبصرة، كالشيعة تلقى بعضها بعض
إٔب أيب جعفر، فأعطاه ثبلثة آالؼ درىم، كأرسل معو مٍرغيد النصرا٘ب ُب ٝباعة من 

األعواف، ككتب إٔب صاحب البصرة ُب السمع ٥بم كالطاعة، فأقبلوا حٌب نزلوا البصرة، كأقبل 
٢بسن فأخربه خربه، كعىرَّؼى مرغيد يظهر العبادة كالتألو كمذىب الشيعة، كمضى قرين إٔب ا

بينو كبْب الشيعة، فجعلت الشيعة تصف نسكو للحسن حٌب كاف ا٢بسن مشتهيان للقائو، 
كمرغيد مع ذلك ال يدع صلة ا٢بسن باألمواؿ، كيقوؿ:استعن ّٔا على أمرؾ، ككلما كتب 

إٔب أف إليو ا٢بسن كتابان كضعو على عينو كأكل ختمو؛ يريو بذلك ُب رأم العْب التبارؾ...
قالت لو الشيعة يومان: إف ا٢بسن يشتهي لقاءؾ، فقاؿ: أخشى أف أشهر نفسي، كلكن أنا 
ُب حجرة فلو جاء٘ب مع ىذا كأكمى إٔب قرين رجوت أف يكوف أغىب ألمره، فأجابتو الشيعة 
إٔب ذلك، كعمد مرغيد فهيأ القيود كالرجاؿ، فلما كافاه ا٢بسن قيده كٞبلو من ساعتو إٔب 

على الربيد، فلما كصل إليو ا٢بسن أمر ٕببسو كبعث عمّبان مواله، فأخذ قرينا أيب جعفر 
 كأخاه فعذّٔما حٌب قتلهما.
 فقاؿ ُب ذلك بعض الشيعة:

 ٞبدت اهلل ذا اآلالء ٤باَّ .... رأيت قرين ٰبمل ُب ا٢بديد



ٍب إف سليماف بن ا١بنيد الطحاكم الصيقل عمل ُب خبلص ا٢بسن بعد كفاة أيب جعفر من 
لسجن، كقد كاف ا٢بسن دفع إٔب سليماف ابنو كابنتو فسماٮبا بغّب ا٠بيهما كرباٮبا، ككاف ا

ابنتو خدٯبة، فلما أفضت ا٣ببلفة إٔب ا٤بلقب با٤بهدم أطلق  « كاسم»اسم ابنو عبد اهلل، 
كل من كاف ُب حبوسو غّب ا٢بسن كرجل من آؿ مركاف، كقاؿ سليماف للحسن:قد كنت 

ل القـو ٨برجوؾ ما دمت حيان، كلو كاف ذلك ُب أنفسهم أظن أنك ستطلق، فما أر 
أف أعمل ُب إخراجك فػىتىٍخلص إف قدرت « ُب»ألخرجوؾ مع من قد أخرجوا، فهل لك 

 على ذلك؟ قاؿ: على اسم اهلل.

قاؿ سليماف: فأتيت يعقوب بن داكد فشاكرتو ُب ذلك فقاؿ ٕب: اعمل، فإهنا فرصة ٲبكن 
 فيها العمل.

صحايب الزيدية فيهم أبو ا٢بوراء، ككاف فاضبلن كصاح با٤بهدم يومان كىو قاؿ: فخرجت إٔب أ
 ٱبطب:

بػيرى مىٍقتنا ًعٍندى اهلل أىٍف تػىقيوليوا مىا ال  ا الًَّذينى آىمىنيوا ًٓبى تػىقيوليوفى مىا ال تػىٍفعىليوفى، كى ?يىاأىيػُّهى
 [.3، 2تػىٍفعىليوفى?]الصف:

 اء منك؟فأمر بو فأدخل عليو، فقاؿ:ما ٞبلك على ما ج
قاؿ لو: قوؿ اهلل تعأب: ?كىًإٍذ أىخىذى اهلل ًميثىاؽى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى لىتيبػىيػّْنػينَّوي لًلنَّاًس كىالى 

 [ فاتق اهلل.187تىٍكتيميونىوي?]آؿ عمراف:
 قاؿ: كيلك من أنت؟

 قاؿ: رجل من ا٤بسلمْب أمرتك ٗبعركؼ فاعرفو، كهنيتك عن منكر فأنكره.
بعمود كاف معو حٌب غشي عليو عامة النهار، كدفعو إٔب الربيع، كىؤالء الذين   قاؿ: فضربو

كانوا من الزيدية، فقاؿ ٥بم سليماف: كونوا على عدة، فإ٘ب أريد أف أنقب على ىذا 
 الرجل.

فأجابوه بأٝبعهم، كاحتالوا حٌب نقبوا ا٤بطبق كانفتح ا٢بصن، كخرج ا٢بسن كعليو كساء 



بيو، ككاف عبلجهم ُب النقب نصف النهار ٤با أراد اهلل من أسود، كقد ضرب شعره منك
ٞبار، فأبطأ فأقبلت أنا « استئجار»إطبلقو كتسهيل أمره، فبعث موسى بن زياد ُب 

كا٢بسن ٭بشي كيتعقل ال يستطيع ا٤بشي، كالناس يستحثونو، فقاؿ: لست أقدر على 
 ا٣بطو.

إٔب قريب من ا١بسر أٌب ٕبمارين فقالوا: أجهد نفسك كاٞبل عليها، ففعل، فلما انتهوا 
فركب كمن معو، كمضيا ٝبيعان حٌب دخل إٔب منزؿ كاف ُب خاف الشاىْب، فنزؿ كأٌب بابنو 
عبد اهلل كىو ال يعرفو، فسلم عليو كاعتنقا ٝبيعا يبكياف كسليماف يبكي، ٍب ٙبىىمَّلى بعد إٔب 

 ا٢بجاز، فأقاـ ّٔا على أماف ا٤بهدم؛ حٌب ىلك عليو السبلـ.

 ( ا٢بسْب بن علي بن ا٢بسن بن ا٢بسن )صاحب فخ([15)]
 ـ( 785 - 745ىػ /  169 - 128)

 ]إخباره صلى اهلل عليو كآلو كسلم ٗبوضوع قتل الفخي[
[ أخربنا أبو العباس ا٢بسِب رضي اهلل عنو بإسناده عن رجالة، عن عبد اهلل بن ٭بّب 29]

النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم انتهى رفع ا٢بديث إٔب النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف 
إٔب موضع فخ ، فنزؿ عن راحلتو، كأمر أصحابو فصفوا خلفو، فصلى ّٔم صبلة ا١بنازة، 

فسألوه عن ذلك، فقاؿ: ))يقتل ىاىنا رجل من أىل بيٍب ُب عصبة من ا٤بؤمنْب، ٓب 
 يسبقهم أىل بدر((.

ايتينػ عن يعقوب بن نصر بن أكس ػرك -[ أخربنا أبو العباس ا٢بسِب بإسناده عن رجالة 30]
قاؿ: أكريت من جعفر بن ٧بمد عليو السبلـ من ا٤بدينة إٔب مكة، فلما ارٙبلنا من بطن 
، قاؿ ٕب: يا نصر، إذا انتهينا إٔب فخ فأعلمِب، قاؿ: قلت: أكليس تعرفو؟ قاؿ: بلى،  مرَّ

 كلكِب أخشى أف تغلبِب عيِب.
مل، فإذا ىو نائم فتنحنحت، فلم ينتبو، فحركت قاؿ: فلما انتهينا إٔب فخ دنوت من احمل

احململ فانتبو، فجلس، فقلت: قد بلغت، فقاؿ: حل ٧بملي، فحللتو، ٍب قاؿ: حل 



القطار، قاؿ: فنحيت بو عن ا١بادة، كأ٬بت بعّبه، فقاؿ: ناكلِب اإلدكاة كالركوة، قاؿ: 
شيئان، أفهو من  فتوضأ للصبلة كأقبل ٍب دعا، ٍب ركب، فقلت: جعلت فداؾ رأيتك صنعت

 ا٤بناسك؟
تسبق أركاحهم أجسادىم « ُب عصابة»قاؿ: ال كلكن ))يقتل ىاىنا رجل من أىل بيٍب، 

 إٔب ا١بنة((، كذكر من فضلهم.

 ]صفتو كفضلو[
[ حدثنا أبو العباس ا٢بسِب بإسناده عن أٞبد بن عبيد بن سليماف ا٤بوصلي، قاؿ: 31]

سن أبوا٢بسْب صاحب فخ ٦بتهدان، حبس مع حدثِب أيب، قاؿ:كاف علي بن ا٢بسن بن ا٢ب
عمو عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن، فكانوا ُب ٧ببس ال يركف ضوءان كال يسمعوف نداءن، فلم 

تكن معرفتهم أكقات الصبلة إالٌ بانقطاع تسبيح علي كقراءتو فيما بْب كل صبلتْب، فإنو  
 كاف فراغو منها عند كجوب كل صبلة.

نشوء، لو فضل ُب نفسو كصبلح كسخاء كشجاعة، فقدـ على فنشأ ابنو ا٢بسْب أحسن 
ا٤بهدم فرعى حرمتو كحفظ قرابتو، ككىب لو عشرين ألف دينار، ففرقها ببغداد كالكوفة 

 على قرابتو كمواليو ك٧ببيو.

 ]خركجو من الكوفة كسفره إٔب ا٤بدينة كبيعتو[
كإزار كاف لفراشو، ٍب قدـ ا٤بدينة كما خرج من الكوفة إالٌ بقرض، كمىا كسوتو إالٌ جبة عليو 

كأقاـ ّٔا حٌب كٕب موسى ا٥بادم، فىأمَّرى على ا٤بدينة رجبلن من كلد عمر بن ا٣بطاب، فأساء 
إٔب الطالبيْب كسامهم خسفان فأستأذنو فٌبن منهم ُب ا٣بركج إٔب موضع لبعض أمره، فأجلو 

بو فسألو النظرة فأىب،  أجبلن كأخذ بو كفالة ا٢بسْب بن علي، فلما مضى األجل طالبو
كغلظ عليو، كأمر ٕببسو كأ٠بعو، فلما أمسى قاؿ: أيأىجلك ىذه الليلة كأخلي سبيلك كآخذ 
عليك ٲبينان مؤكدة لتأتيُب بو غدان، فحلف لو على ذلك ليأتينو حٌب يلقاه، كأضمر ا٣بركج، 

 فلما أعتم خرج إٔب البقيع، كٝبع أىلو كأعلمهم ٗبا عـز عليو، فبايعوه.



اؿ أبو ا٢بسن ا٤بدايِب: كاف ٨برج ا٢بسْب بن علي صاحب فخ يـو السبت لبضع عشرة ق
من ذم القعدة، سنة تسع كستْب كمائة، ككاف رجبلن سخيا متوسعان، ال يىكربي شيء تسألو 
إياه، ككاف يأتيو ناس كثّب، ككاف ٰبمل على نفسو ا٤بؤف حٌب أجحف ذلك بو، فصار إٔب 

كاف لو فيو شيء، ككاف لو عْب ذم النخيل، ككاف ذك النخيل   أف باع مواريثو ُب كل كجو
منزالن ينزلو من خرج من ا٤بدينة إٔب العراؽ، كمن قدـ من العراؽ إٔب ا٤بدينة من ا٢باج 

كغّبىم، ككانوا يشربوف من عْب ا٢بسْب، فتنافسها الناس كحرصوا عليها، فكاف حسْب 
اف عليها، فلم ينزع عن الدين فيها حٌب ص ار عليو سبعوف ألف دينار، كُب ركاية أخرل يىدَّ

تسعوف ألف دينار، كأمسك عنو عنده، فلم يكن يبايع، فبعث ا٤بعبل مؤب ا٤بهدم فاشَباىا 
منو بسبعْب ألف دينار، ككاف غرماؤه قد كعدكه الصلح كالوضيعة، فكتب صاحب الربيد 

 اىا، فأقر لو بو.ٗبكة كا٤بدينة، فدعا ا٤بهدم با٤بعبل فسألو عن العْب كشرائو إي
فقاؿ الربيع: يا أمّب ا٤بؤمنْب ىذه قوة ا٢بسْب بن علي على اإلفساد، كىو من اليؤمن على 

 حدث ٰبدثو.

فقاؿ ا٤بهدم للمعبل:ال ٙبدث فيها حدثان، فدعا بشار الربقي فأتاه فأنفذه إٔب ا٢بسْب، 
إياىا، فأقر لو بو،  فقدـ بو عليو، فلما كصل إٔب ا٤بهدم سألو عن أمر العْب كشراء ا٤بعبل

 كٓب ٱبتلف قولو كقوؿ ا٤بعبل ُب أمرىا.
كقاؿ ا٢بسْب: يا أمّب ا٤بؤمنْب، كاهلل ما بقيت ٕب خضراء كال عذؽ غّبىا إالٌ صدقات علي 

 كا٢بسن كا٢بسْب، كإف عليَّ الثمن الذم بعتها بو، كلوال إ٢باح الغرماء ما بعتها.
 ار، أما تتقي اهلل قد أىلكت نفسك.فقاؿ لو ا٤بهدم: أتىدَّاف بسبعْب ألف دين

ككاف بليغان منطيقان: كمىا سبعوف ألف دينار يا أمّب ا٤بؤمنْب كأنا ابن رسوؿ  -فقاؿ ا٢بسْب 
 اهلل كابن عم أمّب ا٤بؤمنْب كشريكو ُب نسبو كشرفو؟

 فقاؿ لو ا٤بهدم: رىدَّ اهلل عليك عينك، كقضى عنك ديٍنك.
عمر ادفع إليو سبعْب ألف دينار، كأمره باالنصراؼ إٔب ٍب أقبل على عمر بن بزيغ فقاؿ: يا 



منزلو، فلما خرج من عنده أقبل الربيع على ا٤بهدم فقاؿ: أنشدؾ اهلل يا أمّب ا٤بؤمنْب أف 
تثّب على ا٤بسلمْب من قبل ىذا شران، أما تسمع كبلمو، فمٌب ٲبؤل جوفو شيء، كاهلل لئن 

 عن ذلك كأمر لو ٗبعونة عشرين ألف درىم.كصل إليو ىذا ا٤باؿ ليثورف عليك بو، فرجع 
كبلغ ا٣برب حسينان فكتب بو إٔب صديق لو بالكوفة من جيعفو كإٔب أخيو ا٢بسن كأىل بيتو 

كعدة من غرمائو كككبلئو ٤با ٓب يتم ذلك البيع، كأعطاىم ٟبسة آالؼ درىم صلة ٥بم 
 يتحملوف ّٔا، كعوضان من سفرىم، فانصرفوا إٔب ا٤بدينة.

ـ ا٢بسْب ككاف ابن عمو علي بن العباس بن ا٢بسن ٧ببوسان عند ا٤بهدم، ككاف قاؿ: كأقا
كجده ببغداد قد أكعد كبايع ّٔا بشران كثّبان، فوعد ا٤بهدم حسينان أف يدفع ابن عمو إليو 
فأقاـ على كعده، كتوُب ا٤بهدم كا٢بسْب بن علي مقيمان ببغداد نازالن ُب دار ٧بمد بن 

ا٤بهدم كضع الربيع على ا٢بسن ا٢برس كالرُّصىٍد، فلم يزؿ على ذلك إبراىيم، فلما جاء نعي 
حٌب قدـ أمّب ا٤بؤمنْب موسى من جرجاف فذكر لو الربيع حسينان كمكانو، فدعا بو فلما 

دخل إليو أذف لو ُب االنصراؼ، فكلمو ُب علي بن العباس، فأمر بتخليتو، فشخص 
فة، فجاءه عدة من الشيعة ُب ٝباعة كثّبة، ا٢بسْب كٓب يؤمر لو بدرىم فما فوقو فقدـ الكو 

فبايعوه ككعدكه ا٤بوسم للوثوب بأىل مكة، ككتبوا بذلك إٔب ثقاهتم ٖبراساف كا١بيل كسائًر 
النواحي، كقدـ ا٢بسْب ا٤بدينة كمعو ابن عمو علي بن العباس، كأمّب ا٤بدينة عمر بن عبد 

عيسى بن علي استخلفو على العزيز العمرم من كلد عمر بن ا٣بطاب، ككاف إسحاؽ بن 
 ا٤بدينة حْب شخص إٔب موسى ليعزيو عن ا٤بهدم.

 ]سخاءه )ع([
قاؿ: حدثنا ا٢بسْب بن « حدثنا أبو العباس ا٢بسِب قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوم[ »32]

القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ عن أبيو قاؿ: قاؿ ٕب أيب: عوتب ا٢بسْب بن علي الفخي 
أسخى الناس العرب كالعجم، فقاؿ:كاهلل ما أظن أف ٕب فيما أعطي فيما يعطي، ككاف من 

بُّوفى?]آؿ عمراف: [ 92أجران، كذلك أف اهلل تعأب يقوؿ: ?لىٍن تػىنىاليوا اٍلربَّ حىٌبَّ تػيٍنًفقيوا ٩بَّا ٙبًي



 ككاهلل ما ىي عندم كىذا ا٢بصى إالٌ ٗبنزلة، يعِب األمواؿ.
 بالعرض كضىٌمن بعضهم بعضان، فضمن ٰبٓب بن عبد قاؿ ا٤بدائِب: كأخذ العمرم الطالبيْب

اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي كا٢بسْب بن علي ا٢بسن بن ٧بمد بن عبد اهلل بن 
ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب عليهم السبلـ فكانوا يعَبضوف عرضان دائمان كاشتد 

 عليهم العيمرم.
ان شديدان بالعرض على ذلك حٌب أىىٌلوا ىبلؿ فلما أفطر الناس من رمضاف أّب عليهم إ٢باح

ذم القعدة، كقدـ أكائل ا٢باج من ا٤بشاة كأصحاب ا٢بمّب، فنزلوا بالبقيع، كقدـ عدة من 
الشيعة الكوفيْب ٫بوان من تسعْب رجبلن فنزلوا على دار ابن أفلح بالبقيع، فأقاموا ّٔا أيامان 

ذلك العمرم، فأنكره كأمر بعرضهم غدكة فأنكرىم بعض الناس، كلقوا حسينان كغّبه، كبلغ 
كعشية، كأف ا٢بسن بن ٧بمد غاب عن العرض يومْب، فلما انصرفوا من ا١بمعة دعا ّٔم 

للعرض، فلما دخلوا ا٤بقصورة أمر ّٔا فأغلقت عليهم، فلم ٱبرج منهم أحد حٌب صلوا 
اهلل العصر ٍب عرضهم، فلما دعا باسم حسن بن ٧بمد فلم ٰبضر قاؿ ليحٓب بن عبد 

كا٢بسْب بن علي: لتأتيا٘ب بو أك ألحبسنكما، فإف لو ثبلثة أياـ ٓب ٰبضر العرض، كلقد 
خرج أك تغيب، فراٌداه بعض ا٤برادة، ككاف ا٢بسْب أبقاٮبا ُب الرد عليو، كأما ٰبٓب فإنو 

شتمو، فخرج حٌب دخل على العمرم، فأعطاه ا٣برب فدعا ّٔما العمرم، فوٌٖبهما كهتٌددٮبا، 
 ا٢بسْب ُب كجهو كقاؿ: أنت مغضب يا أبا حفص؟ فتضاحك

 فقاؿ لو العمرم: كهتزأ يب أيضان كٚباطبِب بكنيٍب؟

فقاؿ لو: قد تكُب من ىو خّب منك أبو بكر كعمر، ككانا يكرىاف أف يدعيا بالوالية، 
 كأنت تكره كنيتك كىي الكنية الٍب اختارىا لك أبوؾ.

على دابٍب ركضان مسرعان حٌب أتيت حدبان كىو قاؿ ٰبٓب بن عبد اهلل ٤با بايعناه: خرجت 
على ميلْب من ا٤بدينة كّٔا موسى بن جعفر، ككاف موسى شديد الغّبة، فكاف يأمر بإغبلؽ 

أبوابو كاالستيثاؽ منها، فدققت بابو فأطلت حٌب أجبت، كخربت با٠بي فأخرب الغلماف 



دخلت، فقاؿ: أم بعضهم بعضان من كراء األبواب كىي مقفلة حٌب فتحت كأذف ٕب، ف
 أخي ُب ىذه الساعة؟!

 قلت: نعم حٌب مٌب اليقاـ هلل ٕبق كحٌب مٌب نضطهد كنستذؿ؟
 فقاؿ: ما ىذا الكبلـ!؟

قلت: خرج ا٢بسْب كبايعناه، فاسَبجع، قلت:جعلت فداؾ ُب أمرنا ىذا شيء؟ كانصرفت 
العمرم إٔب ا٢بسْب، فلما أصبح جاء إٔب مسجد رسوؿ اهلل فصلى بالناس الصبح، كبلغ 

خربه، فزعم بعض أىل ا٤بدينة عنو أنو قاؿ كقد ٫بب قلبو: أطعمو٘ب ماء كاردموا البغلة 
 بالباب كىرب. كركم أنو حج من أىل كاسط شيخ تلك السنة.

 ]٭باذج من كبلمو[
قاؿ: فلما قدمت ا٤بدينة رأيت للناس حركة أنكرهتا، كأتيت مسجد رسوؿ اهلل كىو غاص 

نرب ٱبطب، كىو يقوؿ: أيها الناس، أنا ابن رسوؿ اهلل على منرب بالناس، كا٢بسْب على ا٤ب
رسوؿ اهلل أدعوكم إٔب سنة رسوؿ اهلل فقلت قوالن أسره: إنا هلل كإنا إليو راجعوف، ما يصنع 

ىذا الرجل بنفسو، كبالقرب مِب عجوز من عجائز أىل ا٤بدينة، فنهرتِب كقالت: تقوؿ ىذا 
 ، كاهلل ما قلت ىذا إالٌ لئلشفاؽ عليو.البن رسوؿ اهلل! فقلت: يرٞبك اهلل

كركل النوفلي قاؿ: حدثِب ٧بمد بن عباد البشرم؛ ككاف رجبلن من خزاعة؛ فقاؿ: صليت 
صبلة الصبح ُب مسجد رسوؿ اهلل خلف ا٢بسْب، فلما فرغ من صبلتو صعد ا٤بنرب كقعد 

ديو كمن على مقعد رسوؿ اهلل كعليو قميص أبيض كعمامة بيضاء قد سد٥با من بْب ي
خلفو، كسيفو مسلوؿ قد كضعو بْب رجليو، ككاف أىل الزيارة قد كثركا ُب ذلك العاـ، كقد 
ملئوا ا٤بسجد، فتكلم كقاؿ ُب كبلمو: أيها الناس، أنا ابن رسوؿ اهلل كعلى منربه، أدعوكم 

 إٔب كتاب اهلل كسنة نبيو.
آثار رسوؿ اهلل ُب ا٢بجر كُب غّب ىذه الركاية أنو قاؿ ُب خطبتو: أيها الناس، أتطلبوف 

 كا٤بدر كالعود كٛبسحوف بذلك، كتضيعوف بضعة رسوؿ اهلل.



[ أخربنا أبو العباس ا٢بسِب قاؿ: أخربنا ابن عافية، قاؿ: حدثنا ٰبٓب بن ا٢بسْب 33]
العلوم، عن أٞبد بن عثماف بن حكيم، قاؿ: حدثنا عمي دينار بن حكيم، قاؿ: رأيت 

السبلـ على منرب رسوؿ اهلل يقوؿ بعد أف ٞبد اهلل كأثُب ا٢بسْب بن علي صاحب فخ عليو 
عليو كصلى على النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم : يا أيها الناس أنا ابن رسوؿ اهلل ُب 
مسجد رسوؿ اهلل على منرب رسوؿ اهلل أدعوكم إٔب كتاب اهلل كسنة نبيو كاالستنفاذ ٩با 

 تعلموف، كمد ّٔا صوتو.

ُب السبلح معو  -ككاف مسلحة للسلطاف با٤بدينة-خالد الرببرم، قاؿ ابن عباد: كأقبل 
أصحابو حٌب كافوا باب ا٤بسجد الذم يقاؿ لو:باب جربيل، فنظرت إٔب ٰبٓب بن عبد اهلل 

قد قصده ُب يده السيف، فأراد خالد أف ينزؿ فبىادىره ٰبٓب بالسيف فضربو على جبينو 
كلو حٌب أطار قحف رأسو كسقط عن دابتو، كعليو البيضة كا٤بغفر كالقلنسوة، فقطع ذلك  

 كشد على أصحابو فتفرقوا، كاهنزموا.
قاؿ أبو ا٢بسن النوفلي: قاؿ أيب: ككاف ٧بمد بن سليماف بن علي خرج ُب ذلك العاـ 

حاجان، ككاف الطريق ٨بوفان فاستعد بالرجاؿ كالسبلح، قاؿ: كحج ُب ذلك العاـ العباس بن 
وسى بن عيسى كىو على ا٤بوسم ككالية مكة إليو، كحج ٧بمد كسليماف بن أيب جعفر كم

فيمن حج مبارؾ الَبكي، فقصد ا٤بدينة ليبدأ بالزيارة، كمعو ٝبع كثّب، فلما قرب من ا٤بدينة 
دس إٔب ا٢بسْب: أ٘ب كاهلل ما أحب أف أبلى بك، فابعث إٕب ٝباعة من أصحابك كلو 

، كسَب الرسالة  إليو بذلك كأعطاه على قولو عهودان، عشرة أناس يبيتوف عسكرم فإ٘ب أهنـز
فأرسل إليو نفران فطوقوا عسكره كجعجعوا بو كبأصحابو كصيحوا بو، فخرج ىاربان كابتغى 

دليبلن يعدؿ بو عن ا٤بدينة حٌب يصّب بْب مكة كا٤بدينة، فورد على موسى بن عيسى فاعتذر 
 إليو ُب اهنزامو بالبيات، ٍب اجتمعوا ُب عسكر كاحد.

 مكة[ ]خركجو إٔب
كهتيأ ا٢بسْب ُب من بايعو، كدفع ماالن إٔب مؤب آلؿ ا٢بسْب يقاؿ لو يوسف، ككانت جدتو 



موالة فاطمة بنت ا٢بسْب، فأمره أف يكَبم لو كألصحابو كىو يريد ُب تقديره أف يسبق 
 ا١بيوش إٔب مكة، فأقاـ أيامان كيوسف ٱبربه أف قد اكَبل لو، ٍب توارل، كذىب با٤باؿ.

سن النوفلي: فلما كقف ا٢بسْب على ما صنع يوسف طلب الكرٌم فلم ٯبده قاؿ أبو ا٢ب
لضيق الوقت، فلم يزؿ ٰبتاؿ للماؿ كاإلبل حٌب كجد من ذلك ما كجد كقد فاتو الوقت، 

كتقدمت ا١بيوش مكة ٩بن خرج من الكوفة كالبصرة كبغداد كخرج كمعو ٩بن تبعو كمن أىل 
 ن مكة كصاركا إٔب فخ كبلدح تلقتو ا١بيوش.بيتو زىاء ثبلٜبائة رجل، فلما قربوا م

 ]ركاية أخرل[
رجعنا إٔب ركاية غّبه فأتاىم إدريس بن عبد اهلل بن ا٢بسن كأخوه سليماف كعبد اهلل بن 

ا٢بسن األفطس كعلي بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٢بسن فباتوا ليلتهم، فلما كاف من السحر 
كاحد، فحْب أذف الثا٘ب كبلغ التشهد أحٌس خرجوا إٔب ا٤بسجد كقد أذف من ا٤بؤذنْب مؤذف 

ّٔم فقطع األذاف ٤با ٠بع األصوات، كتوافوا ُب ا٤بسجد كىم ٟبسة كسبعوف رجبلن، 
 الفاطميوف منهم سبعة كالباقوف ٜبانية كستوف.

فلما طلع الفجر دخل الناس ا٤بسجد من كل ناحية، فأقاـ ٰبٓب بن عبد اهلل الصبلة، كتقدـ 
ٍب انصرؼ إٔب ا٤بنرب فخطب الناس كدعاىم إٔب البيعة فتفرقوا عنو كٓب  ا٢بسْب فصلى بالناس

يعرج عليو أحد من أىل ا٤بدينة، كدخل ناس من أىل خراساف كغّبىم فسمعوا مقالتو، 
 فمنهم من تقدـ فبايعو كمنهم من ٓب يفعل.

ذ قائد قاؿ: كتصايح الناس، كاعتزؿ أجناد آؿ العباس كاجتمعوا إٔب خالد الرببرم كىو يومئ
ا١بند الذم با٤بدينة، ككانوا مائٍب رجل، كصار إليو كزير ابن إسحاؽ األزرؽ ككاف على 
صواُب ا٣باصة، ك ٧بمد بن كاقد مؤب أمّب ا٤بؤمنْب، ككاف شريكان للعمرم ُب األعماؿ، 

كإليو ديواف العطاء، فأقبل خالد الرببرم فيمن معو كخرج معو حسن بن جعفر بن حسن 
ار لو حٌب دخل ا٤بسجد كأتى من موضع ناحية ا١بنائز، فحمل عليو بن حسن على ٞب

يعِب ا٢بسن بن -أكلئك ا٤ببيضة، فأمرىم ا٢بسْب بالكف عنو كإخراجو من ا٤بسجد 



كأقبل خالد الرببرم كمن معو من ناحية ببلط الفاكهة، فخرج ا٢بسْب كأصحابو  -جعفر
 من تقدـ منهم للقتاؿ كىم إٔب رحبة دار القضاء، فجلس فيها كجلس معو أصحابو إالٌ 

زىاء ثبلثْب رجبلن، فإهنم تقدموا ُب ٫بور أصحاب خالد فرموىم بالنشاب، كأقبل خالد 
 راجبلن ساالن سيفو يصيح با٢بسْب كيشتمو، كيقوؿ: قتلِب اهلل إف ٓب أقتلك.

فلما دخل الرحبة كثب عليو ٰبٓب كإدريس ابنا عبد اهلل، كبدره ٰبٓب ككاف شديد الكف 
ذراع ٦بتمع القلب، فضربو على أنف البيضة فقطعو كخلص السيف إٔب أنفو كشرقت كال

عيناه بالدـ، كقد ضرب خالد ٰبٓب بسيفو فأسرع ُب الَبس حٌب كصل إٔب إصبعو الوسطى 
كالٍب تليها من يده اليسرل، قاؿ:ك٤با ثار الدـ ُب عيِب خالد برؾ كعلواه بأسيافهما حٌب 

تا عليو كسيفو كعمود حديد كاف ُب منطقتو، ٍب جرٌا برجليو برد، كأخذ إدريس درعْب كان
 فطرحاه بالببلط على باب مركاف.

قاؿ مصعب: ككاف خالد متعلقان بسَب من شعر يعتصم بو، فإذا ٞبل عليو ٰبٓب تراجع، ٍب 
 ٰبمل ىو على ٰبٓب فيَباجع، كقد ناؿ كل كاحد منهما من صاحبو جرحان.

كاف مع الطالبيْب خرج مصلتان سيفو متوجهان ٫بو القتاؿ،   ٍب إف إنسانان من أىل ا١بزيرة
كخالد يراه كٓب ير بأنو يقصده، فحمل خالد على ٰبٓب كىو اليعلم ما يريد ا١بزيرم، فعطف 

عليو ا١بزيرم من كرائو كىو ال يشعر فضرب ساقيو فعرقبو، فنزع البيضة عن رأسو فضربو 
 ٰبٓب حٌب قتلو.

أشجع من كاف معهم، كقطعت يداه ليلة ا٤بسايرة، ٍب قتل  قاؿ مصعب: ككاف ىذا ا١بزيرم
بفخ ُب ا٤بعركة، ٍب دخل ٰبٓب كإدريس كمعهما أكلئك ا٤ببيضة، كعبد اهلل بن ا٢بسن 

األفطس، فقتلوا من ا١بند الذين كانوا مع خالد ُب رحبة دار يزيد ثبلثة عشر رجبلن، كاهنـز 
 ما حل حبوتو. الناس كتفرقوا ُب كل كجو، كا٢بسْب جالس ٧بتيب

من « رجبلن »قاؿ: كٓب يقم يومئذ سوؽ با٤بدينة، قاؿ: كركب إدريس ُب ٫بو من ثبلثْب 
أكلئك ا٤ببيضة، قد كانت ا١براح فشت فيهم للرمي الذم نا٥بم با٢بجارة كالنشاب، فداركا 



ُب ا٤بدينة فأشرؼ لو رجل من بِب ٨بزـك أك غّبه من قريش فسألوه الكف عنهم « ساعة»
 اف دكرىم كمناز٥بم ففعل، كرجع إٔب ا٢بسْب فأخربه.كعن غشي

، فلما كاف الغد جاءىم عمر بن ا٢بسن بن علي بن علي بن  قاؿ: كأقاموا ذلك اليـو
ا٢بسْب، ك إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بسن بن حسن، كىو طبا طبا، كحسن بن 

 ٧بمد بن عبد اهلل بن حسن.

فلم يأتوا ا٤بسجد، كٓب يصلوا فيو، كغدا إليهم ذلك اليـو قاؿ: كلـز أىل ا٤بدينة مناز٥بم، 
ٝباعة من موإب آؿ العباس كأحبائهم، كخرج معهم عبد اهلل بن عثماف ا٤بخزكمي، كعمرك 

 بن الزبّب كغّبٮبا، فقاتلوا ا٤ببيضة مراماة.
قاؿ: كقد كاف سليماف بن أيب جعفر مع موسى بن عيسى فتلقاىم ا٣برب فأقاموا، كتقدـ 

ى بن عيسى ُب ٝباعة من مواليو حٌب نزؿ بطن ٬بل، كأمر مبارؾ الَبكي أف ٲبضي إٔب موس
ا٤بدينة، فنزؿ ببئر ا٤بطلب على ٟبسة أمياؿ من ا٤بدينة، ٍب أرسل إٔب أىل ا٤بدينة رسوالن 

يقوؿ:من كاف يرل ألمّب ا٤بؤمنْب طاعة فليخرج إٔب مبارؾ، فخرج إليو زيد بن ا٢بسن بن 
علي بن عبد اهلل بن جعفر كغّبٮبا من الناس، كجاءه العمرم كابن كاقد علي بن ا٢بسْب، ك 

 ككزير ابن إسحاؽ كا٤بخزكمي فاجتمعوا إليو.
فقاؿ مبارؾ لزيد بن ا٢بسن: إف كنت جئت سامعان مطيعان تريد قتاؿ القـو فقد رأستك 

 على ىؤالء فتقدـ فقاتل.
عمي كإخوٌب بْب يديك، كأنت متخلف فقاؿ لو زيد: كاهلل ما أنصفتِب تأمر٘ب أف أقاتل بِب 

ال تقاتل عن سلطانك كعن موالؾ، كلكن يدؾ ُب يدم كيدم ُب يدؾ حٌب تعلم أجئت 
 سامعان مطيعان أـ ال.

فقاؿ العمرم كابن كاقد ٤ببارؾ:صدقك الرجل كأنصفك، فتقدـ أنت فإنو أحرل أف يقاتل 
فأقبل مبارؾ »كج إذا ٓب يرؾ الناس معك إذا رأكؾ، كأف ٱبرج إليك من ال ٯبَبئ على ا٣بر 

 كاجتمع إليو خلق كثّب حٌب كانوا زىاء ثبلثة آالؼ مع من انضموا إليهم.« معهم



أربعمائة رجل فيهم ا٣براسا٘ب كالكوُب كا١ببلي، « ٫بو»قاؿ: فأقبل مبارؾ معهم، كا٤ببيضة 
 كأقبل اآلخركف كا٤بقتدرين عليهم فارٛبوا ساعة.

كخرج عليهم ا٤ببيضة، كقد أصلتوا سيوفهم، فحملوا عليهم  قاؿ: كأتوىم من ٫بو دار يزيد،
ٞبلة ٧بضة فقاتلوىم على باب الزكراء، كذلك يـو اإلثنْب ألربع عشرة ليلة خلت من ذم 

 العقدة.

حٌب انتصف النهار، ٍب قاؿ ٥بم مبارؾ:البد من ا لراحة كالقائلة، فلما تفرؽ الناس عنو 
بطن ٬بل فأعطاه ا٣برب، كذكر لو من أتاه كمن جلس على راحلتو فلحق ٗبوسى بن عيسى ب

ٚبلف عنو، كمضى العمرم ك ابن كاقد ككزير ابن إسحاؽ األزرؽ فصاركا إٔب معدف بِب 
سليم حٌب لقوا العباس بن ٧بمد، ككاف القـو بالربذة إٔب أف قدـ عليهم مبارؾ، فمضوا 

العراؽ حٌب كرد عليهم كتاب  ٝبيعان يريدكف مكة، فأقاموا با٤بعدف ثبلثان كٮبوا بالرجوع إٔب
٧بمد بن سليماف يأمرىم با٤بضي، فلما كرد موسى غىٍمرىة كنز٥با كتب إليهم منها أف العجل 

العجل، فتوافوا بغمرة، كأمركا العمرم باالنصراؼ ٫بو ا٤بدينة، كأف يكوف مقيمان على ليلة 
 «.بعد خركجو»منها، فإذا خرج منها ا٢بسْب دخلها 

دينة كأصحابو ُب ا٤بسجد كدار مركاف، كلـز أىل ا٤بدينة مناز٥بم، كتركوا كأقاـ ا٢بسْب با٤ب
 حضور ا٤بسجد الٯبمعوف معهم.

كخرجت األشراؼ ُب اليـو الرابع من القتاؿ فتسوقوا، دار ا٢باج كمر عٍظمي الناس من ا٢باج 
اموا على طريق ٪بد كتركوا ا٤بدينة، كأخذ أىل الشاـ كأىل مصر على الساحل إٔب مكة، فأق

إٔب أربع كعشرين ليلة مضت من ذم القعدة فكاف عدة أياـ مقامهم با٤بدينة ثبلثة عشر 
يومان، ٍب توجهوا إٔب مكة فتبعهم ناس من األعراب من جهينة كمزينة كغفار كضمرة 

كغّبىم، كلقيهم عبد اهلل بن إسحاؽ بن إبراىيم بن ا٢بسن باألبواء، ككاف غائبان كٓب يكن 
 حضر ٨برجهم.

 أس على العباسيْب العباس بن ٧بمد فهو يدبر أمرىم.كتر 



فلما قدموا مكة كجدكا ّٔا من أحبائهم كمواليهم مع من قدـ مع سليماف بن علي، كبعث 
العباس العيوف كالطبلئع، كأقبل ا٢بسْب ُب أصحابو، فلما كاف بسرؼ تلقتو أكائل ا٣بيل 

ع ا٢بسْب، فساركا حٌب إذا صاركا كجنح إٔب العباس بن ٧بمد مؤب حملمد بن سليماف كاف م
بفخ تلقاىم العباس بن ٧بمد با٣بيل كالرجاؿ، ككاف ٩بن اجتمع إٔب الطالبيْب سبعمائة رجل 

 فصفوا ٥بم على الطريق.

قاؿ: فدعاىم العباس إٔب األماف، كضمن للحسْب قضاء دينو كاألماف ٤بن معو من أىل 
 فأىب ذلك أشد اإلباء. بيتو، كٓب يَبؾ شيئان من حسن العرض إالٌ بذلو،

قاؿ مصعب: كاف الرئيس سليماف بن أيب جعفر؛ ألنو كاف على ا٤بوسم، فأمر موسى بن 
عيسى بالتعبئة فصار ٧بمد بن سليماف ُب ا٤بيمنة كموسى ُب ا٤بيسرة، كسليماف بن أيب 

 جعفر كالعباس بن ٧بمد ُب القلب.
يئان حٌب ا٫بدركا ُب الوادم، فكاف أكؿ من بدأىم موسى، فحملوا عليو فاستٍطرد ٥بم ش

 كٞبل عليهم ٧بمد بن سليماف من خلفهم كطحنهم طحنة كاحدة.
ـى موسى بن عيسى بْب يديو ٧بمد بن سليماف،  ًَ كقاؿ النوفلي: إهنم ٤با صاركا بفخ قىدَّ
كقاؿ لو: قد عرفت فرارؾ كفرار أخيك من إبراىيم بن عبد اهلل، كإ٭با تدارم ىؤالء القـو 

ألهنم أخوالك، فأ٥ببو بذلك القوؿ، فأقبل ٧بمد ُب خيلو، كمن ضم إليو من كتبقي عليهم 
ا١بند، فأرسل موسى إٔب ا٢بسْب ٱبّبه خصلة من خصاؿ ثبلث: أف يعطيو األماف كيضمن 

لو على ا٣بليفة القطائع كاألمواؿ، أك أف ينصرؼ إٔب ا٤بدينة حٌب ينقضي ا٢بج، أك أف 
ة كيقفوف ناحية، فإذا انقضى ا٢بج تناظركا، فإما  يهادف بعضهم بعضان فيدخل فيقف ناحي

 كانوا سلمان أك حربان.
فأىب ذلك كلو كهتيأ للحرب كنقض ىو كأصحابو اإلحراـ كنشبت بينهم ا٢برب بفخ، 

فاقتتلوا قتاالن شديدان أشد قتاؿ أصحاب ٧بمد بن سليماف كأصحابو كصرب ا٤ببيضة فلم 
جعل أصحاب ٧بمد بن سليماف يصيحوف  ينهـز منهم أحد، حٌب إذا أٌب على أكثرىم



با٢بسْب األماف األماف يبذلونو لو، فيحمل عليهم كيقوؿ: األماف أريد، حٌب قتل كقتل معو 
رجبلف من أىل بيتو، كرمي ا٢بسن بن ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن بنشابة فأصابت عينو، 

ابن خاؿ اتقي اهلل ُب فجعل يقاتل أشد قتاؿ كالنشابة مرتزة ُب عينو، فصاح بو ٧بمد: يا 
 نفسك فلك األماف.

فقاؿ: أتؤمنِب على أف ٛبنعِب ما ٛبنع منو نفسك؟ فأعطاه على ذلك العهود كا٤بواثيق، 
فألقى سيفو كأقبل ٫بوه، فأمر بالنشابة فنزعت من عينو، كأمر بقطنة فغمست ُب دىن 

 بنفسج كمىاء كرد ككضعت ُب عينو، كعصبت.
ي سويق لوز بثلج، ٍب أرسل إٔب موسى بن عيسى ٱبربه كاستسقى، فأمر ٧بمد أف يسق

مانقطع أمران من دكف العباس بن ٧بمد، ككاف العباس بن «: بن عيسى»بأمره، فقاؿ موسى 
٧بمد متقدمان ٤بوسى بينو كبْب ٧بمد، فبعث إليو يستشّبه ُب أمره، فقاؿ العباس: ال 

 حدان أمانان.كالكرامة أنت أمّب ا١بيش كليس حملمد إمرة يعطي فيها أ
ككجو بالرسالة إٔب موسى مع ابنو عبد اهلل، فقاؿ موسى:القوؿ ما قاؿ العباس يقتل كال 

 ينفذ لو أماف.
فجاء عبد اهلل يركض مسركران بذلك، فلما صار حيث يركنو استعجل، فجعل يريهم بيده 

فأمر  ابعث بو إلينا، فخذلو كبعث بو،« أف»أف قد أمر بقتلو، كبعث العباس إٔب ٧بمد: 
 بضرب عنقو، فلما فرغ منهم انصرؼ ا١بيش إٔب مكة.

قاؿ: ككاف موسى بن جعفر عليو السبلـ شهد ا٢بج ذلك العاـ، فأرسل إليو موسى بن 
عيسى ليحضر األمر، فجاء متقلدان سيفو على بغل أك بغلة، فوقف مع موسى بن عيسى 

.  حٌب انقضى أمر القـو
ن عبد اهلل بن ا٢بسن مضعوفان، فلما اهنـز من اهنـز قاؿ النوفلي: قاؿ أيب: ككاف سليماف ب

، كصعد جببلن قريبان من موضع الوقعة، فلما جاء ابن أخيو  بعد أف قتل أكثر القـو اهنـز
ا٢بسن بن ٧بمد بن عبد اهلل إٔب ٧بمد بن سليماف ُب األماف قاؿ لو: ىذا ابن خالك 



ل، كأخاؼ أف يلقاه من يقتلو، سليماف بن عبد اهلل، كقد عرفت ضعفو كقد سلك ىذا ا١بب
 فإف رأيت أف ترسل إليو من يؤمنو كيأتيك بو.

فأعطوه األماف، كأتو٘ب بو، فصعدكا « إليو»فصاح ٧بمد ٖبيلو كٰبكم الرجل ُب ا١ببل اذىبوا 
 فقتلوه كجاءكا برأسو.

قاؿ: كنت ٗبُب جالسان مع موسى بن  -قاؿ: حدثِب شيخ من الشيعة-كركل النوفلي 
مد، فإذا رجبلف قد أقببل أحدٮبا على برذكف أدىم كالثا٘ب على برذكف أشهب، جعفر بن ٧ب

كُب يد كل كاحد منهما رمح على أحد الر٧بْب رأس ا٢بسْب بن علي، كاألخر رأس ا٢بسن 
 بن ٧بمد.

كركم: أف ٞباد الَبكي كاف فيمن حضر كقعة ا٢بسْب صاحب فخ؛ فقاؿ للقـو كىم ُب 
وا لو إليو، فرماه بسهم فقتلو، فوىب لو ٧بمد بن سليماف مائة القتاؿ: أرك٘ب حسينان فأكمئ
 ألف درىم، كمائة ثوب.

كركل بعضهم قاؿ: كنا بالعقيق فمرت بنا ٝباعة زىاء أربعْب فيهم ا٢بسْب بن علي 
متوجهان ٫بو مكة، كإذا أصحابو قد خذلوه، كىو على بغلة لو على رأسو برطلة من الشمس 

 واليو ا١بماعة، كعليهم السبلح.كأختو بْب يديو ُب قبة كح
فلما كاف من الغد خرج جوارم أىل ا٤بدينة ُب العقيق، فإذا ىذه قد جاءت بدرع، كىذه 

ببيضة، كىذه بساعد، ك إذا أصحابو قد خذلوه، فلما صاركا إٔب العقيق جعلوا ينزعوف 
ـ: يا كفاء، سبلحهم كيدفنونو ُب الرمل، كتفرقوا عنو كيبل يعرفوا، ككاف شعارىم ذلك اليو 

جعلوا ذلك عبلمة بينهم كبْب ا٤ببيضة الذين عقدكا بينهم ماعقدكا من أىل الكوفة ليعرؼ  
 كل رجل منهم صاحبو فينصره، فما أتوىم كال كافوىم كال كفوا ٥بم بو.

 ]إخبار أمّب ا٤بؤمنْب )ع( بقتل الفخي[
و السبلـ أنو كركم عن سفياف بن عيينة أنو حدث يومان ٕبديث علي بن أيب طالب علي

قاؿ: يأتيكم صاحب الرعيلة، قد شد حقبها بوضينها، ٓب يقًض تفثان من حج كال عمرة، 



 يقتلونو فتكوف شر حجة حجها األكلوف كاآلخركف .
 فقاؿ سفياف: ىذا ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب.

فقاؿ لو بعض من حضر: يا أبا ٧بمد على رسلك، حسْب بن علي خرج من مكة ٧ببلن 
 ـ متوجهان إٔب العراؽ، كإ٭با قاؿ:ٓب يقض تفثان من حج كالعمرة معو.غّب ٧بر 

 قاؿ: فمن تراه؟
 قاؿ: ا٢بسْب بن علي صاحب فخ.

 قاؿ: فأمسك سفياف ساعة، ٍب قاؿ: اضربوا عليو.
ع على مياه غطفاف كلها ليلة قتل ا٢بسْب بن علي ىاتف يهتف كيقوؿ :  كيقاؿ: إنو ٠بًي

 ... كمقتل أكالد النيب ببلدحأال يالقومي للسواد ا٤بصبح .
 ليبكي حسينان كل كهل كأمرد .... من ا١بن إذٓب تبكو األنس نيوح

 كإ٘ب ١بِب كإف معرسي لبػ .... الربقة السوداء من دكف زحرح
 فسمعها الناس اليدركف ما ا٣برب حٌب أتاىم قتل ا٢بسْب.

اؿ: ٠بعت ابن قاؿ النوفلي: حدثِب يعقوب بن إسرئيل مؤب ا٤بنصور عن الطلحي، ق
السوداء يقوؿ: تأخر قـو بايعوا ا٢بسْب بن علي صاحب فخ، فلما فقدىم ُب كقت ا٤بعركة 

 أنشأ يقوؿ:
 كإ٘ب ألنوم ا٣بّب سران كجهرة .... كأعرؼ معركفان كأنكر منكرا
 كيعجبِب ا٤برء الكرٙب ٪باره .... كمن حْب أدعوه إٔب ا٣بّب مشرا

 . فواحش اليصرب عليها كغّبايعْب على األمر ا١بميل كإف يرل ...

 ]من خرج معو من أىل بيتو[
قاؿ ا٤بدائِب: كخرج مع حسْب من أىل بيتو ٰبٓب كسليماف كإدريس بنو عبد اهلل بن 

ا٢بسن، كعلي بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٢بسن كإبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم طباطبا 
بن علي، كٮبا ابنا األفطس،  كحسن بن ٧بمد بن عبد اهلل كعبد اهلل كعمر ابنا ا٢بسن



كلقيهم ُب الطريق عبد اهلل بن إسحاؽ بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٢بسن فصارمعهم، فلما 
التقوا كاف الذين التقوا ُب ا٤بعركة ا٢بسْب، ككاف الرئيس كسليماف بن عبد اهلل كا٢بسن بن 

إبراىيم كتفرؽ ٧بمد بن عبد اهلل، كىو أبو الزفت قتل صربان، كعبد اهلل بن إسحاؽ بن 
اآلخركف، كأخذ بعضهم كاستؤمن ٥بم، كمنهم من حبس فأفلت، ك٩بن حبس كأفلت من 
ا٢ببس عبد اهلل بن األفطس كموسى بن عبد اهلل أفلت من ا٢ببس فدخل على موسى بن 
عيسى كجلس ُب أخريات الناس كعن ٲبينو موسى بن جعفر كعن يساره ا٢بسن بن زيد، 

 رل صنع اهلل بكم؟فقاؿ موسى بن عيسى: كيف ت
 فقاؿ موسى بن عبد اهلل بيت شعر كىو:

 فإفَّ األيكٔب تثِب عليهم تعيبِب .... أيكالؾ بِب عمي كعمهم أيب
 إف ٛبدح أباىم ٗبدحة .... تصدؽ كإف ٛبدح أباؾ تكذب« إنك»

فأمربو موسى فضرب بْب العقابْب ٟبسمائة سوط، فما تأكه من ذلك، ٍب أمر بو فقيد كأٌب 
 ابو با٤بطرقة فمانطق ٕبرؼ.فطرؽ كع

 فقالوا: ٓب ال تتكلم؟
 فقاؿ:

 كإ٘ب من القـو الذين يزيدىم .... قىٍسوان كبأسان شدة ا٢بدثاف
ٍب استأمن عبد اهلل بن األفطس فأكمن كاستأمن علي بن إبراىيم فأكمن، ك٢بق ٰبٓب بن عبد 

د ك٢بق إدريس بن عبد اهلل بالديلم بعد استخفائو بالكوفة، ٍب ببغداد، كبعد أف جاؿ الببل
 اهلل بأقصى ا٤بغرب، كأنشد بعضهم يرثي من قتل بفخ:

 يا عْب بكي بدمع منك منهًب .... فقد رأيت الذم القى بنو حسن
 صرعى بفخ ٘بر الريح فوقهم .... أذيا٥با كغوادم دِب ا٤بزف

 حٌب عفت أعظم لو كاف شاىدىا .... ٧بمد ذبَّ عنها ٍب ٓب هتن
 ضوف قبلهم .... على العداكة ك الشحناء كاإلحنماذا يقولوف كا٤با



 ماذا نقوؿ إذا قاؿ الرسوؿ لنا .... ماذا صنعتم ّٔم ُب سالف الزمن
 ال الناس من مضر حاموا كال غضبوا .... كال ربيعة كاألحياء من ٲبن

 ياكٰبهم كيف ٓب يرعوا ٥بم حرمان .... كقد رعى الفيل حق البيت كالركن

 علي بن ا٢بسْب )ع([ ( عيسى بن زيد بن16])
 ـ( 784 -ىػ / ...  196ىػ كقيل  168 - 109)

 ]خربه كبيعتو[
كذكر أف عيسى بن زيد حضر مع ٧بمد بن عبد اهلل النفس الزكية، ككاف خليفتو على 

جيشو كأكـر رجالو عليو من أىل بيتو، فلما قتل ٧بمد بن عبد اهلل با٤بدينة كجاء عيسى بن 
ْب بن زيد ُب ٝباعة كخرجا إٔب إبراىيم بن عبد اهلل، كذكر أنو زيد ٦بركحان مع أخيو ا٢بس

أكصى إليو ٧بمد بن عبد اهلل بذلك إف قتل ىو، كإف قتل إبراىيم أيضان، فقدما علي إبراىيم 
ككانا معو ُب أيامو كحركبو، ككاف عيسى بن زيد أعلمهم بعد ٧بمد ك إبراىيم ككاف مع 

كتوارل ُب سواد الكوفة، كقتل إبراىيم بن عبد ا٢بسْب بن علي الفخي، فنجا من ا٢برب 
اهلل ُب سنة ٟبس كأربعْب كمائة، كبايع الناس ا٢بسن بن إبراىيم بن عبد اهلل سران، كتوارل 
ىو كٓب يتم أمره كبيعتو، فلما دخلت سنة ست كٟبسْب كمائو كقعت بيعة عيسى بن زيد 

بايعو أىل الكوفة كالسواد كالبصرة  عليو السبلـ بايعو الناس باإلمامة، كىو متوار بالعراؽ،
 كاألىواز ككاسط ككرد عليو بيعة أىل ا٢بجاز كمكة كا٤بدينة كهتامة.

كاشتد الطلب من أيب الدكانيق، كأخذ الناس على الظنة كالتهمة كحبسهم كدس إليو الرجاؿ 
كبلـ سران، كبذؿ األمواؿ الكثّبة ٥بم، كأنفذ إليو إذا أظهرت نفسك أعطيتك من الدنيا ُب  

 ٫بو ىذا.
فأجابو عيسى بن زيد فإذان أنا لئيم األصل كد٘بء ا٥بمة أبيع آخرٌب بالدنيا الفانية، كأكوف 

 للظا٤بْب ظهّبان، كالعجب منك كمن فعلك تطمع ٌُب كأنت تعرفِب.
 ككاف عليو السبلـ يقوؿ: ما أحب أف أبيت ليلة كأنا آمن منهم كىم آمنوف مِب.



اس األحاديث كيفتيهم كابنو ا٢بسْب بن عيسى بن زيد أحد ككاف عليو السبلـ يركم الن
العلماء يركم عن أبيو، كأٞبد بن عيسى كاف صغّبان ٓب يرك عن أبيو شيئان، كىو من أحد 

 الفاضلْب.

ككاف لعيسى بن زيد دعاة ُب ٝبيع اآلفاؽ ُب كور العراقْب كا٢بجاز كهتامة كا١بباؿ، ككجو 
ُب اآلفاؽ، كىمَّ با٣بركج غّب مرة، فلم يتيسر لو ذلك،  إٔب مصر كالشاـ دعاتو، كطار صوتو

إٔب أف مات أبو الدكانيق ُب سنة مائة كتسع كٟبسْب، فهمَّ عيسى بن زيد با٣بركج، كاشتد 
الطلب لو بالكوفة كالبصرة من ابن أيب الدكانيق، كبذؿ األمواؿ الكثّبة، كدس إليو الرجاؿ 

 كحبس خلقان كثّبان منهم.
زيد با٣بركج إٔب أرض خراساف فواَب الرم فلم يتهيأ لو كانصرؼ إٔب  كىمَّ عيسى بن

األىواز، ككاف أكثر مقامو ّٔا، كانصرفت دعاتو ببيعة الناس من كل بلد، ككاف لو ٝبيع 
اآللة من األسلحة كالدكاب، كأخذ من أصحابو ا٤بيعاد ليـو كذا ككذا فدس إليو ابن أيب 

سِب األمواؿ مقدار مائٍب ألف درىم، كضمن لو  الدكانيق رجبلن من أصحابو، كبذؿ لو
نفيس الضياع، كعجل ا٤باؿ، فأنفذ إليو شربة سم فجعلو ُب طعامو كىو بسواد الكوفة ٩با 
يلي البصرة، فسقاه، فمات من ذلك صلوات اهلل عليو ُب اليـو الثالث كدفن سران ال يػيٍعلىمي 

 قربه، كذلك ُب سنة ست كستْب كمائة ُب شهر شعباف.
كاف عزمو عليو السبلـ على ا٣بركج ُب غرة شهر رمضاف، كىو يومئذ ابن ٟبس كأربعْب ك 

سنة، ككاف قد بويع كىو ابن ثبلثْب سنة، كقد خالطو الشيب، ككاف ال ٱبتضب، ككاف 
مربوعان من الرجاؿ عريض ما بْب ا٤بنكبْب صبيح الوجو، أعلم رجل كاف ُب زمانو، 

ىم، كأشجعهم، ككاف من أئمة ا٥بدل صلوات اهلل كأزىدىم، كأكرعهم، كأفقههم كأسخا
 عليو.

 كمات ابن أيب الدكانيق لعنو اهلل ُب سنة سبع كستْب كمائو بعده بأقل من سنة.
ككاف األمر من بعده إٔب من ىو شر منو موسى أطبق، كقتل موسى ىذا ٝباعة من بِب 



لهم ٝبيعان ُب أياـ كاليتو ا٢بسن كا٢بسْب من العلماء كاألخيار زيادة على عشرين رجبلن، فقت
 لعنو اهلل.

 ( ٰبٓب بن عبد اهلل بن ا٢بسن )أبو ا٢بسن([17])
 ـ( 796ىػ / ... ٫بو  180)... ٫بو 

كأمو ]قريبة[ بنت ٧بمد بن أيب عبيدة بن عبد اهلل بن زمعة، تزكجها عبد اهلل بن ا٢بسن بعد 
نيب كفاطمة بِب عبد اهلل ىند بنت أيب عبيدة عمتها، فهند أـ ٧بمد ك إبراىيم كموسى كز 

 بن ا٢بسن كأـ ٰبٓب بنت أخيها.
كذكر أبو إسحاؽ إبراىيم بن ٧بمد ا٤بثلى، بإسناده عن ٧بمد بن القاسم بن إبراىيم عن 

مشائخ أىلو من آؿ ا٢بسن كا٢بسْب خرب ٰبٓب بن عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي 
 بن أيب طالب عليهم السبلـ .

عبد اهلل ُب سنة سبعْب كمائة ُب كالية موسى أطبق، كبايعو أىل قالوا : خرج ٰبٓب بن 
ا٢برمْب كٝبيع أىل ا٢بجاز كهتامة كأرض اليمن كأرض مصر كالعراقْب كبث دعاتو ُب ٝبيع 

 اآلفاؽ.

 ]من أجابو من العلماء[
كصحت إمامتو ككردت الكتب بإجابتو من أىل ا٤بشرؽ كا٤بغرب من الفقهاء كالعلماء 

 اد كالعامة.كالوجوه كالقو 
[ قاؿ أبو ا لعباس ا٢بسِب: فمن العلماء عبد ربو بن علقمة، ك ٧بمد بن إدريس 34]

الشافعي، ك ٧بمد بن عامر ك٨بوؿ بن إبراىيم، كا٢بسن بن ا٢بسن العر٘ب، كإبراىيم بن 
إسحاؽ، كسليماف بن جرير، كعبد العزيز بن ٰبٓب الكنا٘ب، كبشربن ا٤بعتمر، كفليت بن 

د بن أيب نعيم، كيونس بن إبراىيم، كيونس البجلي، كسعيد بن خثيم إ٠باعيل، ك٧بم
 كغّبىم من الفقهاء.

 قاؿ غّبه: كا٢بسن بن صاّب بن جبّب.



 ]طوافو األقطار كموقف ىاركف منو[
كصار ٰبٓب بن عبد اهلل بنفسو إٔب اليمن كأقاـ ّٔا مدة، ٍب صار إٔب مصر كأرض ا٤بغرب، 

وسى أطبق، كمات موسى سنة إحدل كسبعْب كمائة، كنواحيها، فاشتد لو الطلب من م
كاستخلف ىاركف بن ٧بمد أخوه، كىو شر منو فأنفذ ُب طلب ٰبٓب بن عبد اهلل كدس إليو 

الرجاؿ كبذؿ ٥بم األمواؿ، كانصرؼ ٰبٓب بن عبد اهلل إٔب العراؽ، كدخل بغداد، كعلم بو 
« احملىبلت»ألسواؽ كالسكك ىاركف فأخذ عليو الطرؽ كا٤براصد كفتش ا٤بنازؿ كالقصور كا

 ٔبميع بغداد فنجا منو.
كخرج إٔب الرم فأقاـ ّٔا شهران كزيادة ٍب صار إٔب خراساف، ٍب صار إٔب ناحية جوزجاف 

كبلخ فاشتد بو الطلب من ىاركف، ككاف صاحب خراساف حينئذ ىرٜبة بن أعْب قريبان من 
 ثبلث سنْب.

 إٔب صاحب خراساف يطلبو. كصار ٰبٓب إٔب كراء النهر، ككردت كتب ىاركف
فصار إٔب خاقاف ملك الَبؾ كمعو من شيعتو كأكليائو كدعاتو من أىل ا٤بدينة كالبصرة 

كالكوفة كأىل خراساف مقدار مائة كسبعْب رجبلن، فأكرمو خاقاف ملك الَبؾ كأنزلو أفضل 
٣بّبات منازلو، كقاؿ لو:٩باليكي كلها لك كأنا بْب يديك، كأكسع عليو كعلى أصحابو من ا

كا٤بعونة بكل ما ٰبتاجوف إليو، حٌب اتصل ا٣برب ّٔاركف ٗبكانو عند خاقاف، فأنفذ إٔب 
خاقاف ملك الَبؾ رسوالن يقاؿ لو النوفلي ، كسأؿ خاقاف أف يسلم إليو ٰبٓب بن عبد اهلل 

فأىب ملك الَبؾ ذلك، كقاؿ لو : ال أفعل كال أرل ُب ديِب الغدر كا٤بكر كىو رجل من كلد 
. نبيكم  شيخ عآب زاىد قد أتا٘ب كالتجأ إٕب كىرب منكم كىو عندم عزيز مكـر

فأقاـ ٰبٓب بن عبد اهلل عنده سنتْب كستو أشهر، ٍب خرج كقاؿ لو ملك الَبؾ: ال ٚبرج فلك 
 عندم ما تريد.

، كقد «كقد رجع إٌب دعاٌب كثقاٌب»فقاؿ ٰبٓب بن عبد اهلل: ال يسعِب ا٤بقاـ ُب ديِب، 
 شرقْب كالعراقْب كخراساف، ككردت كتبهم علٌي كجزاه خّبان.بايعِب أىل ا٤ب



ككاف ٰبٓب بن عبد اهلل عليو السبلـ ٓب يزؿ يعرض عليو اإلسبلـ كالتوحيد، كيرغبو فيما عند 
اهلل ُب السر كالعبلنية، فأسلم سران، كقاؿ لو:ال أجسر أف أظهر اإلسبلـ خوفان على نفسي 

 هنم إما أف يقتلو٘ب أك يزكؿ ىذا ا٤بلك عِب من يدم.من أصحايب كقوادم كأىل ٩بلكٍب، فإ
فخرج ٰبٓب بن عبد اهلل من عنده كصار إٔب قومس، كدخل إٔب جباؿ طربستاف الٍب كاف 

 ٲبلكها شركين بن سرحاف، ٍب خرج إٔب ملك الديلم.
ككقع ا٣برب إٔب العراؽ ٗبصّبه إٔب ىناؾ، فأنفذ ىاركف ُب طلبو الفضل بن ٰبٓب الربمكي 

ذ معو ٜبانْب ألف رجل، كقاضيو، كىو أبو البحَبم، فنزلوا الرم، ككاتبوا ملك الديلم كأنف
 كخدعوه باألمواؿ ا٣بطّبة حٌب ا٬بدع.

قاؿ أبو ا٢بسن النوفلي: قاؿ:إ٘ب قلت ليحٓب بن عبد اهلل ٤با قدـ العراؽ، كقد أعطي 
 األماف:كيف كانت حالتك بالديلم، كٓب قبلت األماف؟

لديلم فكانت زكجتو غالبة على أمره، فلم تكن أموره تورد كال تصدر فقاؿ: أما صاحب ا
إالٌ عن رأيها، فلم تزؿ بو حٌب تقاعد عن معونٍب، كحٌب ا٬بذؿ عِب ككره مقامي عنده حٌب 

 خفتو على نفسي كاختلف علي أصحايب.

 ]أماف الرشيد لصاحب الَبٝبة[
ؽ كصدقة ما ٲبلك كاألٲباف ا٤بغلظة فكتب لو الرشيد أمانان ٧بكمان كحلف لو بالطبلؽ كالعتا

 أف ال ينالو منو مكركه، ككتب لو نسختْب نسخة عنده كنسخة عند ٰبٓب.
فلما خرج إليو أظهر بره كإكرامو كأعطاه ماالن كىو ألف ألف درىم، كٓب يزؿ آمنا إٔب أف 

 سعى بو إٔب الرشيد الزبّبم كأصحابو.
أنو حج ُب السنة الٍب قدـ فيها ٰبٓب بن  قاؿ النوفلي: كحدثِب أٞبد بن سليماف عن أبيو

عبد اهلل بعد األماف، كقد أذف لو ُب ا٢بج، قاؿ:فرأيتو جالسان ُب ا٢بجر كبإزائو بعض مواليو 
كموإب أبيو، كنعليو بْب يديو، كأنا ال أعرفو غّب أ٘ب ظننت أنو من كلد فاطمة رضواف اهلل 

الفكر فيو، كأنا ُب ذلك الطواؼ إذ  عليها، كىو أ٠بر ٫بيف خفيف العارضْب، فشغل قليب



مرت يب عجوز من عجائز أىل ا٤بدينة تطوؼ، فلما كقعت عينها عليو أتتو، فقالت:بأيب 
 أنت كأمي يابن رسوؿ اهلل، ا٢بمد هلل الذم أرانيك ُب ىذا ا٤بوضع آمنان.

 نزلو.فلما عرفو الناس ازدٞبوا عليو فمد يده إٔب نعلو فانتعلهما، كخرج من ا٤بسجد إٔب م
قاؿ أبو إسحاؽ إبراىيم بن رباح ُب حديثو: ٠بعت عبد اهلل بن ٧بمد بن الزبّب، ككاف أبوه 

خاصة الرشيد، كذلك أنو كاف صاحب رقيق با٤بدينة، ككاف الرشيد يبتاع منو ا١بوارم، 
 فصار عدة منهن أمهات أكالد، ككاف الفضل بن الربيع يأنس بو.

أبيو قاؿ:دخلت مع الفضل يومان إٔب الرشيد، فرأيت قاؿ إبراىيم: فحدثِب عبد اهلل، عن 
ٰبٓب بن عبد اهلل بْب يديو، كالرشيد يقرعو كيعتد عليو بأشياء، كُب كم ٰبٓب بن عبد اهلل  

كتب، فجعل ٰبٓب يدخل يده فيخرج كتابان، ٍب يناكلو الرشيد، كيأخذ بطرفو، كيقوؿ: اقرأ 
لو كمو، كأخرج كتابان آخر ففعل مثل ذلك، ىذا يا أمّب ا٤بؤمنْب فإذا أتى على قراءتو أدخ

 قاؿ: كاعلم أف تلك الكتب حجج ليحٓب، فعرض ٕب أف ٛبثلت بقوؿ الشاعر:
 أنا أتيحت لو حرباء تنضبة

 
 اليرسل الساؽ إالٌ ٩بسكان ساقا

 
 قاؿ: فأقبل عليَّ الرشيد مغضبان، فقاؿ: تؤيده كتلقنو كتؤازره؟

ىكذا أنا ك ال كنت على ىذا قط، كلكِب رأيتو فعل فقلت: ال كاهلل يا أمّب ا٤بؤمنْب ما 
شيئان ُب ىذه الكتب أذكر٘ب ىذا الشعر، يناكؿ الكتاب فبل ٱبليو ُب يدؾ، كٲبسك طرفو 

 بيده، ٍب يرده إٔب كمو، كٱبرج غّبه، فأذكر٘ب ىذا البيت.
 فلما فرغ من قراءة تلك الكتب قاؿ لو:دعِب من ىذا، أينا أحسن كجهان، كأنصع لونان،

 ، أنا أك أنت ؟«كأًب قامة كأحسن خلقة»
فقاؿ: أنت كاهلل يا أمّب ا٤بؤمنْب أحسن كجهان كأنصع لونان كأًب قامةن كأحسن خلقةن، كمىا أنا 



 من ىذه الطريق ُب شيء.
 قاؿ الرشيد: فدع ذا، أينا أسخى، أنا أك أنت؟

و كل مستمع كناظر، فقاؿ ٰبٓب: يا أمّب ا٤بؤمنْب ُب األكؿ أجبتك ٗبا قد علمو اهلل كعلم
فأما ُب ىذه فأنا رجل أىتم ٗبعاشي أكثر السنة الٍب تأٌب علي، كأتقوت مايصّب إٌٕب على 

حسب السعة كالضيق كأنت يا أمّبا٤بؤمنْب ٯبيء إليك خراج األرض، كاهلل ما أدرم ما 
 أجيب بو، ُب ىذا.

 قاؿ: لتجيبِب كمىا ّٔذا عليك خفاء.
 ا٤بؤمنْب ما أدرم كيف ذاؾ. قاؿ: كقد كاهلل صدقتك يا أمّب

 قاؿ: فندع ىذا، فأينا أقرب إٔب رسوؿ اهلل؟
قاؿ ٰبٓب: يا أمّب ا٤بؤمنْب النسب كاحد كاألصل كاحد كالطينة كاحدة، كأنا أسألك يا أمّب 
 ا٤بؤمنْب ٤با أعفيتِب من ا١بواب ُب ىذا، فحلف لو بالطبلؽ كالعتاؽ كالصدقة أف ال يعفيو.

 ـ: يا أمّب ا٤بؤمنْب ٕبق اهلل كٕبق رسولو كقرابتك منو ٤با أعفيتِب.فقاؿ ٰبٓب عليو السبل
قاؿ: قد حلفت ٗباقد علمت فهبِب أحتاؿ بكفارة ُب اليمْب با٤باؿ كالرقيق، كيف ا٢بيلة ُب 

 الطبلؽ كبيع أمهات األكالد.
 فقاؿ ٰبٓب عليو السبلـ إف ُب نظر أمّب ا٤بؤمنْب كتفضلو علي ما يصلح ىذا.

  ال أعفيك.قاؿ: ال كاهلل
قاؿ: أما إذ البد يا أمّب ا٤بؤمنْب فأنا أنشدؾ اهلل لو بعث فينا رسوؿ اهلل الساعة، أكاف لو 

 أف يتزكج فيكم؟
 قاؿ الرشيد: نعم.

 قاؿ ٰبٓب عليو السبلـ: أفكاف لو أف يتزكج فينا؟
 قاؿ الرشيد: ال.

 قاؿ ٰبٓب عليو السبلـ: فهذه حسب.



غّب ذلك آّلس كخرج الفضل كخرجنا معو كىو ينفخ قاؿ: فوثب الرشيد كمضى، فقعد 
 غمان.

فسكت مليان ٍب قاؿ:كٰبك ٠بعت شيئان أعجب ٩با كنا فيو قط، كاهلل لوددت أ٘ب فديت 
 ىذا آّلس بشطر ما أملك.

كذكر ُب غّب ىذه الركاية: أنو ٤با انقضت مناظرة الرشيد ٰبٓب عليو السبلـ سأؿ الرشيد 
 م بالنظر فيو.الفقهاء عن أمانو كأمرى

فقاؿ ٧بمد بن ا٢بسن الفقيو: بعث إٕبَّ أبو البحَبم كإٔب عدة من الفقهاء فيهم عبد اهلل 
بن صخر قاضي الرقة، فأتيناه، فقاؿ:إف أمّب ا٤بؤمنْب باعث إليكم أماف ٰبٓب بن عبد اهلل 

 فاتقوا اهلل كانظركا ألنفسكم كقولوا ا٢بق.
سلمنا كجلسنا ألقي األماف إلينا فنظرنا فيو، فقلنا قاؿ فغدكنا فبدأ بنا ُب اإلذف، فلما 

ٝبيعان: ما نرم فيو شيئان ٱبرجو من أمانو، فأخذه أبو البحَبم كنظر فيو ٍب قاؿ: ما أراه إالٌ 
خارجان من أمانو، فأمرنا بالقياـ فقمنا كانصرفنا، فلما كاف من الغد بعث الرشيد باألماف مع 

أتاه، فقاؿ:إف أمّب ا٤بومنْب يقوؿ لك إ٘ب ظننت أنك مسركر ا٣بادـ إٔب أيب البحَبم، ف
قلت ُب أماف ٰبٓب بعض ما ظننتو يقرب من موافقٍب كلست أريد فيو إالٌ ا٢بق، فأعد النظر 

 فيو فإف رأيتو جائزان فاردده، كإف ٓب تره جائزان فخزّْقو.
 قاؿ مسركر: فأبلغتو الرسالة.

 فقاؿ: أنا على مثل قوٕب باألمس.
 ذا األماف معي فنظر فيو ٍب قاؿ: ما أرل فيو إالٌ مثل ماقد قلتو.فقلت لو: ى

 فقلت لو: فخزّْقو إذف.

 فقاؿ: يا غبلـ ىات ا٤بدية.
فقلت لغبلـ كاف معي يقاؿ لو ٧ببوب: يا٧ببوب ىات سكينان، فأخرجها من خفو فدفعها 

عتو ُب  إٔب أيب البحَبم، فشق ّٔا األماف كيده تضطرب حٌب جعلو سيوران، فأخذتو ككض



 كمي، ك أتيت بو ىاركف.
 فقاؿ ٕب: ما كراءؾ؟ فأخرجتو إليو.

 فقاؿ ٕب: يا مبارؾ.
 قاؿ: ٍب حبس ٰبٓب بعد ذلك بأياـ.

قاؿ ٧بمد بن ا٢بسن الفقيو: ٤با كرد الرشيد الرقة؛ ككنت قلدت القضاء؛ دخلت أنا إليو 
ماف الذم كتبو كا٢بسن بن زياد اللؤلؤم كأبو البحَبم كىب بن كىب، فأخرج إلينا األ

ليحٓب بن عبد اهلل بن ا٢بسن فدفعو إٕبَّ فقرأتو، كقد علمت األمر الذم أحضرنا لو، 
كعلمت ما ينالِب من موجدة الرشيد إف ٓب أطعن فيو، فآثرت أمر اهلل كالدار اآلخرة، 

فقلت:ىذا أماف مؤكد الحيلة ُب نقضو، فانتزع الصك من يدم كدفعو إٔب اللؤلؤم فقرأه، 
عىٍت أك ٓب تيٍسمىع:ىو أماف.فقاؿ كل  مة ضعيفة، ال أدرم ٠بًي

فانٍػتيزًعى من يده كديًفعى إٔب أيب البحَبم، فقرأه كقاؿ : ما أكجبها هلل كمىا أمضاه، ىذا رجل قد 
شق العصا كسفك دماء ا٤بسلمْب كفعل ما فعل ال أماف لو، ٍب ضرب بيده إٔب خفو؛ كأنا 

نصفْب ٍب دفعو إٔب ا٣بادـ، ٍب التفت إٔب الرشيد  أراه؛ فاستخرج منو سكينان فشق الكتاب
 كقاؿ:اقتلو كدمو ُب عنقي يا أمّب ا٤بؤمنْب.

قاؿ: فنهضنا عن آّلس، كأتا٘ب رسوؿ الرشيد أف ال أفٍب أحدان، كال أحكم، فلم أزؿ على 
ذلك إٔب أف أرادت أـ جعفر أف تقف كقفان، فوجهت إٕبَّ ُب ذلك فعرفتها أف قد هنيت عن 

 ا كغّبىا، فكلمت الرشيد، فأذف ٕب.الفتي

قاؿ ٧بمد بن ا٢بسن: فكنا ككل من كاف ُب دار الرشيد يتعجب من أيب البحَبم 
 كىوحاكم كفتياه ٗبا أفٌب بو، كتقلده دـ رجل من ا٤بسلمْب، ٍب من ٞبلو ُب خفو سكينا.

 قاؿ: كٓب يقتل الرشيد ٰبٓب ُب ذلك الوقت، كإ٭با مات ُب ا٢ببس بعد مدة.
مد بن ٠باعة: كقرب الرشد ٧بمد بن ا٢بسن بعد ذلك كتقدـ عنده كأحضره ليوليو قاؿ ٧ب

قضاء القضاة، قاؿ:كأشخصو معو إٔب الرم كاعتل، كتوُب ىو كالكسائي، فماتا ُب يـو 



 كاحد.
 فكاف الرشيد يقوؿ: دفنت الفقو كالنحو بالرم.

حَبم بنقضو كأطلق لو كذكر أف ٧بمد بن ا٢بسن ٤با أفٌب بصحة األماف، ٍب أفٌب أبو الب
دمو، قاؿ لو ٰبٓب: يا أمّب ا ٤بؤمنْب يفتيك ٧بمد بن ا٢بسن؛ كموضعو من الفقو موضعو 

 بصحة أما٘ب فيفتيك ىذا بنقضو، كمىا ٥بذا كالفتيا إ٭با كاف أبوىذا طباالن با٤بدينة.

 ]استشهاده )ع([
ف آلؿ أيب طالب قاؿ النوفلي: حدثِب زيد بن موسى، قاؿ: ٠بعت مسركر الكبّب يقوؿ: إ

أنفسان عجيبة، أرسلِب الرشيد إٔب عبد ا٤بلك بن صاّب، حْب أمره ٕببسو فجئتو فقلت لو: 
 أجب، فقاؿ: يا أبا ىاشم، كمىاذا؛ كأظهر خوفان كجزعان شديدان؟

 فقلت لو: ال علم ٕب.
 قاؿ: فدعِب أدخل أجدد طهورم.

 قلت: ال.
 قاؿ: فدعِب أكصي.

 قلت: ال.
 بسها.قاؿ: فدعا بثياب يل

 فقلت: ال إاٌل ثيابك الٍب عليك.
قاؿ: فحملتو معي على دابة، كقػىنػٍَّعتي رأسو بردائو كمضيت بو سريعان، فآذا٘ب طواؿ طريقى 

 :يا أبا ىاشم ناشدتك اهلل ٤با أخربتِب ٓب دعي يب؟
 فأعرضت عنو، ٍب أحضرتو الباب فأمر الرشيد بدفعو إٔب الفضل بن الربيع فحبسو عنده.

: أمر٘ب بإتياف ٰبٓب بن عبد اهلل ُب اليـو الذم حبسو فيو فجئتو فقلت لو:أجب، قاؿ مسركر
فواهلل ما سألِب عن شيء، كال قاؿ: أجدد طهوران كال ألبس قميصان حٌب هنض فركب معي، 

فما كلمِب ُب طريقو بكلمة حٌب صرت بو إٔب الباب، كأمر٘ب الرشيد ٕببسو عندم ُب 



ليو ُب كل يـو قوتو، فبينما الرشيد يومان قد دعا بغدائو سرداب، كككلت بو، ككنت أدخل إ
إذ أقبل علي فقاؿ: يامسركر، اذىب فانظر إٔب أم شيء يصنع ٰبٓب بن عبد اهلل كاعجل 

 إٕبَّ.
فمضيت ففتحت عنو السرداب فوجدتو يطبخ قدرة عدسية ببصل مع ٢بيم أدخلناه إليو ٩با  

 كنا نقوتو بو.
 لرشيد فأخربتو؛ فقاؿ: اذىب فقل لو أطعمنا من قدرؾ.قاؿ: فأعرضت عنو كخرجت إٔب ا

فجئتو فقلت لو ذلك، فتناكؿ جوٲبان كاف بْب يديو فأفرغ القدر فيو، قاؿ: فغطيتو كدفعتو إٔب 
 خادـ فركض بو حٌب كضعو بْب يدم الرشيد على مائدتو.

ع، حٌب لقد قاؿ: فتشاغل كاهلل الرشيد بأكلو عن األطعمة كلها، كأكل ما كاف ُب ا١باـ أٝب
، كقاؿ: يا مسركر  رأيتو ٲبسح بلقمتو بصبلن قد لصق ٔبانب ا١باـ فيأكلو، ٍب أقبل عليَّ
أحضر٘ب الساعة مائة خلعة من خاص ثيايب ُب مائة منديل، كلتكن من أصناؼ الثياب  

 كلها من ثيايب ا٤بقطعة ا٤بخيطة، كائتِب ٗبائة كصيف، فأعجلت ذلك عليو.

بلن كائٍب ّٔا ٰبٓب، كقل لو أطعمتنا من طعامك، كنكسوؾ من  قاؿ: ليحمل كل كصيف مندي
 كسوتنا.

 قاؿ: فإف أىب أف يقبل منها شيئان فاعرضها عليو منديبلن منديبلن كثوبان ثوبان.
 قاؿ: فمضيت ّٔا إليو كأبلغتو الرسالة.

فقاؿ ٰبٓب: قل ألمّب ا٤بؤمنْب، ىذا من لباس أىل العافية، كلست من أىلها، فليس يب 
 ها حاجة فاردده إٔب موضعو.إلي

 قلت: فإنو قد أحب أف تنظر إٔب ىذه الثياب.
 قاؿ: اصنع مابدا لك.

 قاؿ: فجعلت أعرضها عليو ثوبان ثوبان، فما ينظر إليها كال ٰبفل ّٔا حٌب فرغت منها.
فأقبل علي، فقاؿ: يا أبا ىاشم أرل أمّب ا٤بؤمنْب قد ذكر٘ب، فإف رأيت أف ٚبربه ٗبا أنا فيو 



 الضيق، كتسألو الصفح كالتفضل فافعل.من 
فقلت لو: ال كال كرامة لك، لست لذلك بأىل مع خركجك على أمّب ا٤بومنْب، كٛبنيك 

 ماليس لك، كرجعت إٔب الرشيد فخربتو بعرضي الثياب عليو، كٗبا قاؿ ٕب.
 قاؿ: فرآىا كلها؟

 قلت: نعم. فبكى حٌب رأيت الدموع تتحدر على خديو.
كذا ككذا، فرأيتو كقد غضب كذىبت الرقة كقلصت الدموع من خديو،   فقلت لو: إنو قاؿ

كارتفعت، ٍب هنر٘ب كقاؿ:فما قلت لو؟ فخربتو ٗبا قلت، فسكن، كقاؿ:أحسنت بارؾ اهلل 
 عليك.

قاؿ النوفلي: فخرب٘ب أيب كغّبه أف ٰبٓب بن عبد اهلل أقاـ ُب ا٢ببس حٌب بعث الرشيد إليو 
 من خنقو فمات.

رباح : أخرب٘ب ٝباعة من القواد منهم سلم األحدب، ككاف يقوؿ: إنو مؤب  قاؿ إبراىيم بن
ا٤بهدم، ككاف مع طاىر بالرقة، قاؿ:٤با صار طاىر إٔب الرافقة احتاج إٔب مرمة ا٤بنازؿ 

السلطانية الٍب سكنها كأف يهدـ بعضها فيوسع ما كاف ضيقان، فأمر بذلك، فكاف فيما أمر 
ض ٔبص كآجر ٓب ييرل ٥با معُبن ُب كسط ذلك البناء، فلماَّ ّٔدمو منارة مرتفعة من األر 

ىيًدمىٍت أتاه القيم كىو مذكور، فقاؿ:إ٘ب ىدمت ىذه ا٤بنارة فهجمت على رجل أقيم فيها، 
ٍب بنيت عليو، فقاـ طاىر حٌب صار إٔب ا٤بوضع كأشرؼ عليو، فلما نظر إليو قاؿ:نعم ىذا 

 أياـ الرشيد ىاىنا بالرافقة كأمر بدفنو رٞبة اهلل ٰبٓب بن عبد اهلل بن ا٢بسن بلغنا أنو صرب
 عليو.

قاؿ األمّب أبو الفضل بن الداعي رٞبو اهلل: ىذا الفعل من ىاركف يدؿ على ٞبقو كقلة 
ٛبييزه، كىب أنو قتل ابن عمو ألنو خاؼ على نفسو كملكو كٓب يراقب اهلل عزكجل، فأية 

 فائدة كانت ُب بناء منارة عليو.
أبو العباس ا٢بسِب رضي اهلل عنو بإسناده عن ٰبٓب بن خالد الربمكي، قاؿ: [ رىكىل 35]



بعث إٕبَّ ىاركف ذات ليلة بعد العتمة فصرت إليو، فقيل ٕب: إنو على السطح؛ فصعدت 
فإذا ىو على كرسي جديد قاعد، كجهو ٫بو ا٤بشرؽ كظهره إٔب ا٤بغرب، فوقفت بْب يديو 

ر إٔب ذلك ا٤بوضع، فصرت إٔب ا٤بوضع الذم أكمأ كسلمت فرد علي السبلـ ٍب قاؿ ٕب: ص
 إليو، فمارأيت إالٌ خياؿ بياض ُب صحن الدار فانصرفت إليو فقاؿ:ماذا رأيت؟

 فقلت : ما رأيت إالٌ خياؿ بياض ُب صحن الدار.
فقاؿ ٕب: اجلس، فجلست بْب يديو فمازلت أسامره كٯبيبِب عن كبلمي حٌب قاؿ: إف ىذا 

 الصبح قد تنفس.
يا أمّب ا٤بؤمنْب ىذا العمود األكؿ، فقاؿ ٕب: سر إٔب ذلك ا٤بوضع فتطلع إٔب  فقلت:

الصحن فانظر ماذا ترل. قاؿ: فعدت إٔب ا٤بوضع فلم أر إالَّ خياؿ ذلك البياض قائمان ُب 
 صحن الدار.

 فقاؿ: أتدرم ماذلك؟
 قلت: ال.

ساجدان حٌب يقـو  قاؿ: ذلك ٰبٓب بن عبد اهلل بن ا٢بسن إذا صلى العتمة سجد فبل يزاؿ
 لصبلة الغداة، يقطع ليلو بسجدة كاحدة.

 فقلت ُب نفسي: كيلك! انظر كيلك! أف ال تكوف ا٤ببتلى بو.
فقاؿ ٕب: إذا كاف كل يـو عند الغداء فىميًر الطباخ أف ٯبمع على مائدتو من كل شيء ُب 

، فقاؿ ٕب ا٤بطبخ، كمر من ٰبملها إليو ككن معو حٌب يأكل ٕبضرتك، ففعلت ذلك أيامان 
 ٰبٓب بن عبد اهلل يومان من األياـ: يا أبا علي.

 قلت: لبيك جعلت فداؾ.
قاؿ: إف لصاحبك ىذا قبلنا إرادة، كىذه أمانة اهلل بيِب كبينك علي أف تكتم على ىذه 

 القرطاس حٌب ٲبضي إرادتو فينا، فإذا كاف ذلك كذلك فناك٥با إياه.
 ٨بتومة.قاؿ: فأخذهتا منو فإذا قرطاس قدر إصبع 



 ٍب قاؿ: حرجت عليك بوقوفك بْب يدم اهلل تعأب ٤با كتمتها علٌي إٔب ذلك الوقت.
 قاؿ: فكتمتها كأحرزهتا.

قاؿ: فما مضى لذلك أياـ حٌب رفعت جنازة من الدار، كقيل: جنازة ٰبٓب بن عبد اهلل، 
 فلما فرغ من دفنها ٞبلت القرطاس إليو كأخربتو ا٣برب ففكها، فإذا فيها:

اهلل الرٞبن الرحيم. يا ىاركف ا٤بستعدم قد تقدـ، كا٣بصم ُب األثر، كالقاضي ال ٰبتاج بسم 
 إٔب بينة.

 فبكى حٌب بل طىرىؼى ثوبو، ٍب قاؿ ٕب: أىناكلتنيها ُب حياتو.
 فقلت لو: إنو حرج علٌي بالعظيم من األٲباف.

بد اهلل بن قاؿ زيد بن ا٢بسْب أبو أٞبد: حدثت صاّب بن ىاماف ّٔذا ا٢بديث كاتب ع
 طاىر، فقاؿ ٕب: ريًفعت ا١بنازة يا أبا أٞبد ال كاهلل ما كانت جنازة ٰبٓب بن عبد اهلل.

 فقلت: فكيف ذلك؟
قاؿ: ٤با قدمنا مع ا٤بأموف بعد إذ أمر ٖبراب ا٣بلد كالقرار قىٍصرىم أـ جعفر فوكلت ٖبرأّما 

جوؼ بعض األساطْب،  فيما خربت، فكاف فيما خربت ٦بلسان، فإذا ٰبٓب بن عبد اهلل ُب
 مصحفة معلق من عنقو.

كذكر: أنو ٤با أىمىرى ا٤بلقب با٤بعتضد ٖبراب قصر جده أيب جعفر ا٤بعركؼ بقصر الذىب 
ليزيده ُب مسجد جامع أىل بغداد الغريب، ككىلى شيخ ٖبراب القصر، ففيما ىدـ من 

ى قصر الذىب، البيوت كآّالس ظهر بيت ُب قبلة مسجد ا١بامع الغريب األكؿ ككاف يل
ينزؿ إٔب ذلك البيت ٗبراقي كىىوىازج ك إذا ُب ذلك األزج آثار رجاؿ قد ٠بركا ُب حيطانو، 

كإذا ا٤بسامّب ُب مواضع األيدم كاألرجل كالرؤكس، فإذا العظاـ بالية قد ٬برت كتناثرت إٔب 
ن أكلو األرض كبعضها منوط با٤بسامّب ُب ا٢بائط، كإذا قباب صغار مبنية ُب ذلك األزج م

إٔب آخره، فهدـ بعضها، فإذا رجاؿ ُب ا٢بديد مقيدين كمغللْب قد بنيت عليهم كىم 
جلوس، كإذا ُب البيت جابية ضيقة الرأس كإذا فيها رجل قد بلى كاندثرت عظامو بعضها 



من بعض، كإذا ٝبجمة ُب ا١بابية، فجهدت أف أخرج ا١بمجمة من تلك ا١بابية فما 
 قدرت على ذلك.

ض من كاف معي: فكيف أدخل ىذا ا٤بيت إٔب ىذه ا١بابية مع رأسو كالرأس ال فقاؿ ٕب بع
 ٱبرج اآلف بعد أف بلي؟

 فقلت لو: ٓب يدخل إالٌ ٔبهد جهيد كمشقة على ا٤بدخوؿ.
فكتب ُب ذلك مؤامرة إٔب السلطاف، فأخربه ا٣برب كأجابو بتوقيع ُب مؤامرتو أف سد باب 

 ـ ُب كسط مسجد أىل بغداد الغريب.ىذا البيت كأدخلو ُب البناء فهو اليو 

 (إدريس بن عبد اهلل بن ا٢بسن )صاحب ا٤بغرب([18])
 ـ( 793 -ىػ / ... -77 -) ... 

 ]نص رسالتو ألىل مصر كخركجو ُب ا٤بغرب[
[ حدثِب أبو العباس ا٢بسِب رضي اهلل عنو بإسناده عن إدريس بن عبد اهلل بن ا٢بسن 36]

 عليهم السبلـ .
، كالسبلـ  بسم اهلل الرٞبن الرحيم. أما بعد فا٢بمد هلل رب العا٤بْب، الشريك لو ا٢بي القيـو

 على ٝبيع ا٤برسلْب، كعلى من اتبعهم، كآمن ّٔم أٝبعْب.
أيها الناس إف اهلل ابتعث ٧بمدان صلى اهلل عليو كآلو كسلم بالنبوة كاختصو بالرسالة، كحباه 

و، كإف اهلل جل ثناؤه خصنا بوالدتو بالوحي، فصدع بأمر اهلل كأثبت حجتو، كأظهر دعوت
كجعل فينا مّباثو ككعده فينا كعدان سيفي لو بو، فقبضو اهلل إليو ٧بمودان الحجة ألحد على 

اكيٍم  اهلل كال على رسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم : ?فىًللًَّو ا٢بٍيجَّةي اٍلبىالًغىةي فػىلىٍو شىاءى ٥بىىدى
و اهلل جل ثناؤه فينا بأحسن ا٣ببلفو، غذانا بنعمتو صغاران، [، فخٌلف149أىٍٝبىًعْبى?]األنعاـ:

كأكرمنا بطاعتو كباران، كجعلنا الدعاة إٔب العدؿ، القائمْب بالقسط آّانبْب للظلم، كٓب ٭بل 
مذ كقع ا١بور طرفة عْب من نصحنا ألمتنا، كالدعاء إٔب سبيل ربنا جل ثناؤه، فكاف ٩با 

ا، كانتهكوا حرمتنا، كأيتموا صغّبنا، كقتلوا كبّبنا، كأثكلوا خلفتو أمتو فينا أف سفكوا دماءن



نساءنا، كٞبلونا على ا٣بشب، كهتادكا رؤكسنا على األطباؽ، فلم نكل كٓب نضعف، بل 
، ككرامة أكرمنا ّٔا، فمضت بذلك الدىور، كاشتملت «جل ثناؤه»نرل ذلك ٙبفة من ربنا 

و الكبّب، حٌب ملك الزنديق أبو الدكانيق، كقد عليو األمور، كرىب منا عليو الصغّب، كىـر علي
قاؿ رسوؿ اهلل: ))كيل لقريش من زنديقها، ٰبدث أحداثان يغّب دينها، كيهتك ستورىا، 

 كيهدـ قصورىا، كيذىب سركرىا((.

فساـ أمتنا ا٣بسف، كمنعهم النىصىٍف، كألبسهم الذؿ، كأشعرىم الفقر، كأيًخذى أيب عبد اهلل 
ْب كزين ا٤بؤمنْب كابن سيد النبيْب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب بن ا٢بسن شيخ ا٤بسلم

بضعة عشر رجبلن من أىل بيٍب كأعمامي صلوات اهلل عليهم كرٞبتو كبركاتو: منهم علي بن 
ا٢بسن بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب آّتهد ا٤بخبت، كأبو ا٢بسْب 

و عليهم أىل البيت إنو ٞبيد ٦بيد، فأخرج ا٤بستشهد بفخ باألسر صلوات اهلل كرٞبتو كبركات
 ّٔم أبو الدكانيق الزنديق فطْب عليهم بيتان حتىقتلهم با١بوع.

كبعث أخي ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن صلوات اهلل عليو ابنو عليان إليكم، فخرج ٗبصر 
 فأخذ كأكثق كبيًعثى إليو ففلق رأسو بعمود حديد.

اهلل عليهما العابدين العا٤بْب آّتهدين الذائدين عن ٍب قتل أخوام ٧بمد كإبراىيم صلوات 
٧باـر اهلل، شريا كاهلل أنفسهما هلل جل ثناؤه فنصب رأسيهما ُب مساجد اهلل على الرماح 

حٌب قصمو قاصم ا١ببارين، ٍب ملك بعده ابنو الضاؿ، فانتهك ا٢برمات، كاتبع الشهوات، 
كلعبت بو الدنيا، كزعم أنو ا٤بهدم الذم كاٚبذ القينات، كحكم با٥بول، كاستشار اإلماء 

بشرت بو األنبياء، فضيق على ذرية ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم كطردىم ككفل من 
ظهر منهم كعرضهم طرُب النهار حٌب أف الرجل ليموت من ذرية ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم فما ٱبرج بو حٌب يتغّب.
مو قاصم ا١ببارين كجرت عليو سنة الظا٤بْب ?خىًسرى ٍب بعث إٕبَّ كقيد٘ب كأمر بقتلي، فقص

نٍػيىا كىاآلًخرىةى ذىًلكى ىيوى ا٣ٍبيٍسرىافي اٍلميًبْبي?]ا٢بج:  [.11الدُّ



ٍب ملك بعده ابنو الفاسق ُب دين اهلل، فسار ٗبا التبلغو الصفة من ا١برأة على رب العا٤بْب، 
هلل كمنربه، فكاف من ذلك ما ال ٍب بعث ليأخذ نفران منا فيضرب أعناقهم بْب قرب رسوؿ ا

 أظنو إالٌ قد بلغ كل مسلم.

ٍب قتل أخي سليماف بن عبد اهلل، كقتل ابن عمي ا٢بسْب بن علي صلوات اهلل عليو ُب 
حـر اهلل، كذبح ابن أخي ا٢بسن بن ٧بمد بن عبد اهلل ُب حـر اهلل بعدما أيعًطيى أماف اهلل، 

م أدعوكم إٔب كتاب اهلل كسنة نبيكم صلى اهلل عليو كأنا ابن نبيكم صلى اهلل عليو كآلو كسل
إٔب ٧بمد صلى اهلل »كآلو كسلم كأذكركم اهلل جل ثناؤه، كموقفكم بْب يديو غدان كفزعكم 

، كإف تنصركا نبيكم صلى اهلل عليو كآلو «عليو كآلو كسلم تسألونو الشفاعة ككركد ا٢بوض
كال يناؿ شفاعتو من حادنا كقتلنا كسلم كٙبفظوه ُب عَبتو، فواهلل ال يشرب من حوضو 

 كجهد ُب ىبلكنا، ىذا ُب كبلـ طويل دعاىم فيو إٔب نصرتو.

 ]سبللة بعض أىل البيت ُب ا٤بغرب[
ركل ٧بمد بن علي بن خلف العطار كغّبه عن سليماف بن سليماف األسود مؤب آؿ 

عو بن أخيو ا٢بسن قاؿ:خرج إدريس بن عبد اهلل بن ا٢بسن إٔب ا٤بغرب بعد كقعة فخ، كم
٧بمد بن سليماف بن عبد اهلل بن ا٢بسن، ككاف سليماف قتل بفخ فلما ٛبكن إدريس بببلد 

على أدا٘ب ا٤بغرب من تاىرت إٔب فاس، قاؿ فبقي »ا٤بغرب استعمل ٧بمد بن سليماف 
، كىي إٔب إبراىيم بن ٧بمد بن سليماف، كبينها « ٧بمد بن سليماف ّٔذه النواحي إٔب اليـو

 ية مسّبة أربعة عشر يومان.كبْب إفريق
ٍب يتلوه أٞبد بن ٧بمد بن سليماف أخوه، ٍب أخوه إدريس بن ٧بمد بن سليماف، ٍب سليماف 

بن ٧بمد بن سليماف، كل كاحد من ىؤالء ٩بيىلىكه على ناحية، اليدعو كاحد منهم آلخر، 
خر ٍب يصّب إٔب عمل بِب إدريس بن إدريس بن عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن إٔب آ

 ا٤بغرب.



 ]خركجو )ع([
[ ركل أبو العباس ا٢بسِب رضي اهلل عنو عن رجالة، قاؿ: ٤با انفلت إدريس بن عبد 37]

اهلل من كقعة فخ فصار إٔب مصر كعلى بريدىا كاضح مؤب صاّب بن أيب جعفر، ككاف 
يتشيع، فحملو على الربيد إٔب أرض طنجة فخرج ّٔا، فلما أفضت األمور إٔب ىاركف بعد 

و موسى ضرب عنق كاضح صربان كدس إٔب إدريس الشماخ اليما٘ب مؤب أبيو ا٤بهدم، أخي
ككتب لو إٔب ابن األغلب عاملو على إفريقية فخرج حٌب صار إٔب إدريس فذكر أنو 

متطبب، كأنو من شيعتهم، فشكا إليو إدريس كجعان ٯبده ُب أسنانو فأعطاه سنونان، كأمره 
ٙبت الليل، فلما طلع الفجر اسًب إدريس بالسنوف أف يسًب بو من عند الفجر كىرب 

 فقتلو، فلما اتصل ا٣برب ّٔاركف كٌٔب الشماخ بريد مصر، كقاؿ ُب ذلك شاعرىم:
 أتظن يا إدريس أنك مفلت .... كيد ا٣بليفة أك يقيك فرار

 فليدركنك أك ٙبل ببلدة .... اليهتدم فيها إليك هنار
 ؿ تطيعو األقدارملك كأف ا٤بوت يتبع أمره .... حٌب يقا

[ ]حدثنا أبو العباس ا٢بسِب قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوم قاؿ[: قاؿ ٧بمد بن منصور 38]
ا٤برادم : قلت ألٞبد بن عيسى بن زيد عليو السبلـ: حدثِب رجل عن أيب الرعد عن أيب 
الربكة عن ىرٜبة، عن ىاركف ا٤بلقب بالرشيد أنو أعطى سليماف بن جرير مائة ألف درىم 

أف يقتل لو إدريس بن عبد اهلل، فحدثِب أبو عبد اهلل أٞبد بن عيسى بن زيد قاؿ:   على
كنت عند عمي ا٢بسْب بن زيد ٗبُب ُب مضربو، إذ جاءه ٝباعة من الرببر من أىل ا٤بغرب 

من عند إدريس فجلسوا ناحية، كجاء رجل منهم إٔب ا٢بسْب فسلم عليو، كأكب عليو 
 رج، كقاؿ لنا عمي: أتدركف من ىذا؟فناجاه طويبلن، ٍب إف الرجل خ

 قلنا: ال.

قاؿ: ىذا رجل من أىل ا٤بغرب من عند إدريس، قاؿ ٕب: جاء رجل من عندكم يقاؿ لو 
سليماف بن جرير فكاف مع إدريس فخالفو ُب شيء كدخل إدريس إٔب ا٢بماـ فلما خرج 



 أرسل إليو سليماف بسمكة فحْب أكل منها أنكر نفسو.
سليماف ُب منزلو، فطلب سليماف ُب منزلو فلم يوجد فسألنا عنو، قالوا:  كقاؿ: بطِب أدركوا

 قد خرج، فأعلمناه.
 فقاؿ: أدركوه ردكه.

قاؿ: فأدركناه فامتنع علينا فقاتلنا كقاتلناه فضربناه على كجهو ضربة بالسيف كضربناه على 
 األثر.يده فقطعنا إصبعو كفاتنا ىربان، ٍب قاؿ لنا ا٢بسْب بن زيد: رأيتم ىذا 

قاؿ أٞبد بن عيسى: رأيتو مضركبان على كجهو شبيهان ٗبا كصف الرببرم، كأكمأ أٞبد بن 
عيسى من حد موضع السجود إٔب ا٢باجب، كرأيناه كُب يده ضربة قد قطعت إصبعو 

 اإلّٔاـ.
قاؿ أٞبد بن عيسى: كىو ]من[ قػىتىلى إدريس الشك فيو، كسليماف ىذا كاف من رؤساء 

 فبمن يوثق بعده من الناس. الشيعة كمتكليمهم
كركم عن بعض الناس أف إدريس أقاـ ببعض ببلد ا٤بغرب عشر سنْب يقيم األحكاـ، ٍب 

دس إليو ىاركف بشربة سم ُب سويق على يدم رجل من أىل العراؽ، فأقاـ عنده كاستأنس 
بو إدريس كاطمأف إليو، ككاف قد ضمن ىاركف ٟبسمائة ألف درىم ٥بذا الرجل فسقاه 

 إدريس من ذلك بعد ثبلثة أياـ. فمات

 ]كصية إدريس البنو كاستطراد لبعض أخباره[
كأكصى إٔب ابنو إدريس بن إدريس، فأقاـ بعد أبيو يعمل بالكتاب كالسنة كيقتدم بأبيو، 

 كىو أحد الشجعاف.
كأندلس كبربر كنواحيها، كفتح « أرض ا٤بغرب»كبقي بعد أبيو إحدل كعشرين سنة، ٲبلك 

 من ببلد الشرؾ، كحاربتو ا٤بسودة فلم يقدركا عليو، إٔب أف مات رٞبو اهلل. فتوحان كثّبة
ٍب أكصى إٔب ابنو إدريس بن إدريس بن إدريس بن عبد اهلل، فأقاـ مقاـ أبيو يعدؿ بْب 



الناس على سّبة آبائو كأجداده، كىو أحد علماء آؿ ٧بمد كىم إٔب ىذه الغاية يتوارثوف 
 ا٢بق.أرض ا٤بغرب كبربر كيعملوف ب

 (٧بمد بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بسن[19])
 ـ( 815 - 789ىػ /  199 - 173)

 ]سبب خركجو[
[ أخربنا أبو العباس ا٢بسِب قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوم عن أيب جعفر أٞبد ا٢بسِب 39]

 الكوُب قاؿ: أخربنا أبو الفضل نصر بن مزاحم ا٤بنقرم، قاؿ: كاف سبب خركج ٧بمد بن
إبراىيم أف نصر بن شبيب القيسى خرج حاجان قبل أف تعظم شوكتو كيعلو أمره إٔب مكة 

كذلك ُب سنة ست كتسعْب كمائة فوافاه، كقد شهد ا٤بوسم بشر كثّب من أىل الكوفة 
كأىل البصرة كسائر اآلفاؽ كالبلداف، فجعل يتعرض ًفرىؽ الناس فرقةن فرقةن فسأ٥بم نصر عن 

علي عليو السبلـ التقدـ كاألثرة، فنسبوا لو ذلك حٌب أثبتوا لعلي السبب الذم استحق بو 
 الوصية، كلولده من بعده.

 فقاؿ نصر: فهل ُب كلده اليـو من يقـو بالوالية؟
قالوا: أكثرىم ٧بتمل، كآيس، كلكن أشدىم احتماالن ٥با للفضل ثبلثة: عبد اهلل بن موسى 

بن علي، ك ٧بمد بن إبراىيم بن إ٠باعيل، بن عبد اهلل بن ا٢بسن، كأٞبد بن عيسى بن زيد 
فأما أٞبد كعبد اهلل فرجبلف قد شغبل بالنسك كالعبادة كخلعا الدنيا من أعناقهما، كٚبليا 

 من الناس فليس أحد يعرؼ مكاهنما، كال يقدر على الوصوؿ إليهما إالٌ بنوٮبا.
ا٤بشاىد كيقضي  كأما ٧بمد فمبلـز بيتو مقبل على صبلتو كصيامو ٰبضر ا٤بوسم، كيشهد

ا٢بقوؽ، كىو أخلق أىل بيتو للحركة، كقد شهد ا٤بوسم، فلما كثر من يغشاه من الناس 
 ٚبوؼ الفتنة كاستَب.
 قاؿ: فمن يصل إليو؟

 قالوا: مؤب لو يلي خدمتو، كٱبتلف ُب حوائجو، يقاؿ لو موفق.



 ]بيعتو كبعض من أخباره[
بن مزاحم ا٤بنقرم، عن موفق قاؿ:   [ قاؿ أبوالعباس ا٢بسِب بإسناده ىذا عن نصر40]

ُب بعض حوائج ٧بمد عليو السبلـ إٍذ كقف عليَّ « بالسوؽ»كنت كاقفان ُب سوؽ الكيل 
فارس حسن اللحية ٩بتد القامة عليو ثياب كدرع بيضاء كعمامة خز، ككاف راكبان على فرس  

، كقد كميت أغر، فسلم فرددت عليو السبلـ، فقاؿ: يا موفق إنك قد كصفت ٕب ٖبّب
رجوت أف تكوف موضعان لسرم، كالصنيعة عندم، فهل أنت مصدؽ ٕب ظِب كمتلطف ٕب 

 ُب حاجٍب؟
فقلت: ما أحقك رٞبك اهلل بأف يصاف سرؾ كيرغب ُب اليد عندؾ، فأما ا٢باجة فقد كنت 

ال أضمنها إالٌ بعد ا٤بعرفة فإف قدرت على قضائها قضيت، كإف تكن األخرل ٓب أكن 
 غدر كالكذب.عندؾ ُب حد أىل ال

قاؿ: فتبسم، ٍب قاؿ: صدقت كبرزت حاجٍب أف يستأذف ٕب على أيب عبد اهلل ألسلم عليو 
 كأجدد عهدان بو كأقضي ما أكجب اهلل علي من حقو.

قاؿ: فسكت متفكران ُب حاجتو كارتج علي جوابو كٓب أدر ما أقدـ عليو إف أذنت لو من 
منظره ككماؿ ىيئتو كرأل التحّب موافقو ٧بمد، كعظم علي رده ٤با رأيت من حسن 

 كاإلفحاـ ُب كجهي، فقاؿ ٕب: أك غّب ىذا؟
 قلت: كمىا ىو؟

 قاؿ: توصل إليو كتايب، ٍب يكوف ىو بعد يرل رأيو ُب اإلذف ٕب.
 فقلت: ذلك إليك، فدفع إٌٕب كتابان فيو ىذا الشعر:

 عزب ا٤بناـ فما أذكؽ مناما
 بل كيف أىجع أك أالئم مضجعا

 اخر كعماىةُب ٕبر جورو ز 
 أمسى يسوس ا٤بسلمْب عصابة

 ...إٔب آخر القصيدة.



 
 كا٥بم يضـر ُب الفؤاد ضراما

 كالدين أمسى أىلو عيواما
 ُب فتنةو اليعرفوف إماما
 اليعرفوف ٧بلبلن كحراما

 
قاؿ موفق: فأتيت بو ٧بمدان فقاؿ: التمس ٕب ىذا الرجل فأدخلو علي سران ال يعلم بو أحد، 

ر أدخلتو إليو، فاستخليا ناحية من الدار، فلما أصبحنا قاؿ نصر: يا بن فلما عاد إٕبَّ نص
رسوؿ اهلل إ٘ب أريد ا٤بوقف، كلست أدرم ما أنا عليو منك، كال ما الذم أنصرؼ بو من 

 عندؾ، فما الذم تأمر٘ب بو؟

قاؿ: ا٣بطر عظيم كالرأم سقيم، كالبد من مشاكرة كمناظرة، فإذا صح الرأم أنفذت 
نا مواقع ىذا ا٤بصر؛ كأكمأ بيده إٔب الكوفة؛ فإنو ٧بل شيعتنا ك٦بمع أنصارنا، العزٲبة، كأ

فمناظرىم فيما دعوتِب إليو، كعارض عليهم ماندبتِب لو، ٍب يأتيك رأيي بالتقدـ أك التأخر، 
 فتعمل على قدر ما يأتيك منو إف شاء اهلل.

عن أيب جعفر أٞبد بن [ ]كحدثنا أبو العباس ا٢بسِب قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوم 41]
ا٢بسْب الكوُب عن[ نصر بن مزاحم قاؿ: حدثِب ا٢بسن بن ٧بمد السلمي، قاؿ:خرجت 
مع عمي حاجان سنة ٜباف كتسعْب كمائة، فلما صرنا با٤بدينة تطوؼ عمي ٗبنازؿ الطالبيْب 

منزالن منزالن ليسلم عليهم، كيقضي من حقوقهم، كحق من حضر ا٤بدينة، فلما صار إٔب 
٧بمد بن إبراىيم كقضى حق السبلـ عليو قاؿ: إٔب كم يا بن رسوؿ اهلل نوطئ منزؿ 

ا٣بسف كنركب بالعسف، إٔب كم تغضوف أبصار شيعتكم، أما كاهلل لقد تركت بالكوفة 
سيوفان حدادان، كسواعدان شدادان، كأنفسان معلقة بكم، كقلوبان نازعة إليكم، كمىا بقي إالٌ 

 ٢بسنيْب إما بفتح عاجل أك ٗبوت مفرج.قدكمكم حٌب يقضي اهلل إحدل ا



قاؿ: فتبسم ٍب قاؿ: يرٞبك اهلل أنا على التقدير قبل التدبّب، كالتفكر قبل العمل، إف 
بالباب قـو من الكوفة، فأمسك « لو: إف»أصحابك قوؿ ببلعمل، كإقداـ ببلركية، كقيل 

كأكب بعضهم  عن الكبلـ كأذف ٥بم فدخلوا، فعرفت عامتهم، فسلموا عليو كرحب ّٔم،
 على عمي ييسىارُّه بشيء ال أدرم ماىو.

قاؿ: فأكمأ إٕبَّ أف اخرج، فخرجت إٔب صحن الدار، فلم أزؿ أ٠بع الصوت يرتفع تارة 
كينخفض أخرل حٌب خرجوا فخرجت معهم، كمضينا إٔب مكة فقضينا حجنا كمناسكنا، 

ٌب كافاىا، كأقاـ ّٔا أياما ٍب قدمنا إٔب الكوفة، فلم نزؿ معو نلي خدمتو ُب حلو كترحالو ح
يكتم أمره كٱبفي قدكمو، ككاف رئيس الرؤساء؛ ٱبتلفوف إليو يسألونو ا٣بركج ّٔم، كأخذ 

 البيعة، كىو يقدـ كيؤخر ُب إجابتهم، ككاف ٱبرج سران فيطوؼ ُب سكك الكوفة.

فقاؿ: ا٢بمد هلل الذم ٓب يتخوؼ أف يسبق « قاـ فيهم خطيبان »فلما حضرتو الزيدية 
جل، كٓب يسرع إٔب أحد ٩بن جهل حقو، ككفر نعمتو فّباقب، بل متعهم بالنظرة، كفتنهم فيع

 بالتأخّب...إٔب آخر ا٣بطبة.
ٍب قالوا: يابن رسوؿ اهلل منك النداء، كمنا اإلجابة، كعليك اإلذكار، كعلينا الطاعة، كأنتم 

كأنصاركم، كمن  كالة اإلسبلـ كأنصار الدين، كقادة األمة، كذادة ا١بور، ك٫بن شيعتكم
تطيب أنفسنا با٤بوت ُب حقكم، فابسط يدؾ نبايعك، فإنا نرجوا أف تكوف بيعة يعز اهلل 

كأىلو، كيذؿ الظلم ككالتو، فبسط يده فبايعو من حضره ككافاه ٩بن ٓب ٰبضر « اإلسبلـ»ّٔا 
 منهم، فما كفت الليلة حٌب اجتمع لو مائة كعشركف رجبلن، ٍب توجو ٫بو ا١بزيرة.

]كحدثنا أبو العباس ا٢بسِب قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوم عن أيب جعفر أٞبد بن [ 42]
ا٢بسْب الكوُب[ عن نصر بن مزاحم ا٤بنقرم قاؿ: حدثِب علي بن أٞبد ا٥بمدا٘ب قاؿ: 

دخلت على ا٢بسْب بن زيد الشاكرم بعد أف خرج ٧بمد عليو السبلـ بأياـ كىو عليل، 
 فقلت:كيف ٘بدؾ من علتك؟

ُب عقاؿ من الدنيا كسّب من اآلخرة، كحجاب عن الشهادة، كحرماف من  قاؿ: أجد٘ب



 الثواب.
 قلت لو: إف ُب ا٤برض ٣بّب.

« بيت النيب»قاؿ: كأم خّب يكوف ُب أمر قصَّر٘ب عن أصحايب كًبطَّأ٘ب عن نصرة أىل 
 ٧بمد صٌلى اهلل عىلىٍيًو كآلىًو كسىٌلم.

 [.73ٍم فىأىفيوزى فػىٍوزنا عىًظيمنا?]النساء:ٍب تبل ىذه اآلية: ?يىالىٍيتىًِب كينتي مىعىهي 
قاؿ نصر بن مزاحم: كقدـ ٧بمد بن إبراىيم ا١بزيرة كتلقاه نصر بن شبيب ُب ٝباعة من 
أصحابو فأنزلو كمن معو كأكـر مثواه، كعظم قدكمو، كقاؿ: يابن رسوؿ اهلل، أبطأت عنا 

عناؽ، أما إ٘ب أرجو أف حٌب ساءت الظنوف كاشتد اإلشفاؽ، كتفرقت القلوب، كامتدت األ
 ٯبعل اهلل قدكمك عزَّ ا٢بق كظهوره، كإماتة ا١بور كدفنو.

ٍب ٝبع أصحابو، كقاؿ: يا معاشر قيس، إف من غضب لًلَّو غضب اهلل لو، كمن سعى ُب 
رضا اهلل تؤب اهلل ثوابو، أالٌ كإف ىذا ابن بنت نبيكم كأكجب الناس حقان عليكم، فدخل ُب 

هركم يريد االنتصار لكم بكم، كالدفع عنكم بسيوفكم، كىو من ال بلدكم، كنزؿ بْب أظ
، كقد رضينا إمامتو كٞبدنا ٨بتربه، فمن كاف  يطعن عليو ُب دين، كال رأم كال بأس كال عـز

صدؽ كنصرة، فليتقدـ ُب « عنده»حملمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم عليو حق كلئلسبلـ 
 بيعتو كنصره.

كبعض امتنع فاختلفوا حٌب تدافعوا كتبلطموا، فأمرىم فتكلم أصحابو فبعضه أجاب، 
باالنصراؼ فانصرفوا، ٍب بعث إٔب نفر من بِب عمو ٩بن كاف يفزع إٔب رأيو ُب حرب إف  

كانت أك نازلة إف نزلت، فأعلمهم ما جرل بينو كبْب ٧بمد بن إبراىيم من ا٤بواعدة ككفائًو 
ختلفوا ُب الرأم كبلغ ابن عم لو خرب لو، كقدكمو عليو كسأ٥بم عن رأيهم ُب إجابتو، فا

 ٧بمد، فكتب إلىنصر :
 يا نصر ال ٘برر عليك بلية .... دىياء ٱبَـب النفوس ضرامها

 يا نصر إنك إف فعلت كجدهتا .... يغشاؾ ُب أم الببلد عزامها



 يا نصر ال يذىب برأيك عصبة .... تبعوا الغركر حقيقة أحبلمها
 إٔب أبيات أخر.
بعث إليو، كقاؿ:كٰبك كيف ٯبوز نسخ ىذا األمر كقد تقدمت ُب إبرامو أك فلما قرأ كتابو 

 الرجوع عنو، كقد سعيت ُب تأكيده؟

فقاؿ لو: ٙبتاؿ برفقك كلطفك حٌب تطلق عنك عقالو كتفك يدؾ من غلو، فإف الرأم ُب 
يدؾ مآب ٛبضو فإذا أمضيتو لزمك خطؤه كصوابو، كاعلم أف ىذا األمر الذم تطلب ليس 

القدر كال بيسّب ا٣بطر، كإف جل أصحابك ٥بوالء القـو كارىوف، كلو قد بارزت  بصغّب
ا٣بليفة ٖبلعو كعاندتو بنصب إماـ دكنو لصرؼ إليك رأيو كمكيدتو، كرماؾ بأنصاره 

كجنوده، ٍب ال عراؽ لك كالشاـ، إف ١بأت إٔب العراؽ فهم أىل الكوفة آّبولوف على 
وفاء كالصرب، ٍب ىم بعد أىواء متفرقة كآراء ٨بتلفة، كل يريد الغدر كا٣بَب كا٤بعركفوف بقلة ال

أف تكوف الرئاسة ُب يده، كأف يكوف من فوقو تبعان لو، كإف صرت إٔب الشاـ فكيف لك 
با٤بقاـ فيهم كاالمتناع ّٔم، كعامتهم من قتل علي عليو السبلـ أباه كجده كابن عمو 

لو عندىم دخبلن، فأنشدؾ اهلل أف تفرؽ  كٞبيمو، ككلهم يطلب ىوالء القـو بوتر كيرل أف
ٝباعة قيس، كتشتت أمرىا، كٙبمل العرب طران على أكتافها، فواهلل لئن مضيت على رأيك 

 كشهرت ّٔذا الرجل نفسك لّبمينك الناس عن قوس كاحدة كليجمعن على قتالك.
يابن ٧بمد فندـ نصر على ما كاف منو كٚبوؼ العواقب، كأتى ٧بمدان عليو السبلـ كقاؿ لو: 

رسوؿ اهلل، قد كاف سبق إليك مِب قوؿ عن غّب مشاكرة ألصحايب كال معرفة لرأم قومي، 
ككنت أرجو أف ال يتخلف علٌي منهم متخلف، كال يتنكر علي منهم متنكر، كقد عرضت 
عليهم بيعتك فكرىوىا، كامتنعوا من إجابٍب إليها، فإف رأيت أف تقيلِب ك٘بعلِب ُب سعة من 

ا مقويك ٗبا احتجت إليو، كىذه ٟبسة آالؼ دينار ففرقها ُب أصحابك، رجوعي، كأن
كاستعن ّٔا على أمرؾ، فأىب ٧بمد أف يقيلو كامتنع من قبوؿ ما بذلو كرجع مغضبان، فأنشأ 

 يقوؿ:



 سنغِب بعوف اهلل عنك بعصبة .... يهشوف للداعي إٔب أرشد ا٢بق
 كفاز ذككا الصدؽظننت بك ا٢بسُب فقصرت عندىا .... كأصبحت مذمومان 

 ]أبو السرايا كمواقفو مع صاحب الَبٝبة[
قاؿ نصر بن مزاحم: حدثِب ا٢بسن بن خلف قاؿ: كنت ٩بن شخص مع ٧بمد عليو 

السبلـ إٔب نصر بن شبيب، فلما بلغنا ُب رجعتنا إٔب غانات، قاؿ: إف ّٔذه الناحية رجبلن 
بيت ا٤بعركؼ بأيب السرايا، فالتمسوه أعرايب ا٤بنشأ علوم الرأم صادؽ النية ُب ٧ببتنا أىل ال

ٕب لعلنا نستعْب بو على بعض أمرنا، كنكثر بو ٝباعتنا، فخرجنا ُب طلبو فما كجدنا أحدان 
من أىل تلك الناحية يعرفو، كالٱبرب ٖبربه، فلما أردنا االنصراؼ لقينا رجل من أنباط تلك 

أعرفو، كلكن ُب ىذه القرية؛ كأكمأ الناحية فسألناه عنو، فقاؿ: أما الرجل الذم تطلبونو فبل 
بيده إٔب بعض قرل غانات أعرايب يعلف أفرسان لو، فأتوه لعلكم ٘بدكف عنده علمان من 

 صاحبكم.
قاؿ: فأتيناه كىو ُب قصر من قصور القرية كبْب يديو مرآة كدكاء كىو ينظر ُب ا٤برآة كيداكم 

هو التغّب كالغضب، فسلمنا فرد جراحة بو ُب كجهو، فلما رآنا أنكىرنا حٌب عرفنا ُب كج
 جواب سبلمنا، ٍب قاؿ: من أنتم؟

قلنا: بعض أبناء السبيل، انتجونا ابن عم لنا فخفي علينا موضعو، فرجونا أف تكوف عارفان 
 بو كٗبكانو.

 قاؿ: كمن ىو ابن عمكم؟
 قلنا: أبو السرايا السرم بن منصور الشيبا٘ب.

 قاؿ: ىل تعرفونو إف رأيتموه؟
 ؼ النسب كننكر الرؤية.قلنا: نعر 

 قاؿ: فأنا ىو.
فأكبينا عليو كصافحناه كعانقناه، ٍب قلنا: إف ُب السفر معنا بعض من ٙبب لقاءه كترغب 



 ُب السبلـ عليو، فهل ٱبف عليك النهوض معنا إليو؟
 قاؿ: كمن ىو؟

 قلنا: بعض أىل بيت نبيك صلى اهلل عليو كآلو كسلم ككالة دينك.
يريِب بعض كلد نبيو، « أف»لعا٤بْب، كاهلل ما انفككت داعيان إٔب اهلل فقاؿ: ا٢بمد هلل رب ا

 فأبذؿ نفسي لو كأموت ٙبت ركابو.
 قلنا: من ٙبب أف ترل منهم؟

فقاؿ: ٧بمد بن إبراىيم فإنو كصف ٕب برأم كدين، فإ٘ب كنت كاتبتو كدعوتو إٔب الذب عن 
 دينو كطلب كراثة جده.

جدان، ٍب كثب كلبس ثيابو كتقلد سيفو، كأقبل إليو، فلما قاؿ: قلنا: فإنو معنا، فخر هلل سا
 رآه ٧بمد اعتنقو كأدٗب ٦بلسو.

قاؿ نصر بن مزاحم: حدثِب عبد اهلل بن ٧بمد قاؿ: ٤با كاف ُب يـو ا٣بميس لسبع لياؿ 
خلوف من رجب كىو اليـو الذم تواعد فيو ٧بمد بن إبراىيم كأبو السرايا، خرج ٧بمد من 

عمراف بن مسعد فيمن كاف بايعو من الزيدية، كمن معو من عواـ  جبانة بشر من منزؿ
الناس إٔب مسجد السهلة ٤بوعده فأبطأ عليهم حٌب ندـ ٧بمد كخاؼ أف يكوف قد غدر 

 بو كعرؼ الكآبة ُب كجهو، فلما تعأب النهار كافاىم أبو السرايا ٩با يلي القنطرة.
، قاؿ:٠بعت صيحة الناس كتكبّبىم قاؿ نصر بن مزاحم: فحدثِب ٧ببوب بن يزيد النهشلي

 فخرجت ألستعلم ا٣برب، فلقيت أبا الفضل مؤب العباسيْب، فقلت: ما ا٣برب؟ فقاؿ:
 أٓب تر أف اهلل أظهر دينو .... كضلت بنو العباس خلف بِب علي

كقد ظهر ما كنتم تسركف كعبل ما كنتم تكتموف، كىذا ٧بمد بن إبراىيم ُب ا٤بسجد يدعو 
ضا من آؿ ٧بمد، فرجعت إٔب منزٕب فلبست سبلحي كمضيت مع الناس الناس إٔب الر 

 فبايعت.
قاؿ: فأقاـ ٧بمد عليو السبلـ با٤بسجد حٌب بايعو خلق كثّب عظيم من أىل الكوفة، كصلى 



بالناس، ٍب دخل القصر، فلما صلى الظهر بعث إٔب الفضل بن العباس بن موسى بن 
بلـ، كيقوؿ لك: أمددنا ٗبا قدرت عليو من عيسى رسوالن يقوؿ لو: يقرئك ابن عمك الس

 سبلح ككراع.
فواَب الرسوؿ الفضل كقد بلغو خرب ٧بمد فخندؽ على داره كٝبع مواليو كأتباعو، ففرؽ 

فيهم الصبلة كقوَّاىم باألسلحة، كأقاـ على سور قصره، فلما كصل الرسوؿ إليو رماه خادـ 
يا متخضبان بدمو، فدخل أبو السرايا من فوؽ الدار فجرحو، فرجع إٔب أيب السرا« بسهم»

على ٧بمد، فقاؿ: يابن رسوؿ اهلل إف الفضل بدأنا بالقتاؿ، كنصب لنا ا٢برب كأظهر لنا 
ا٤بعاندة، كجرح رسولنا كقد استحق أف ٫باربو فأذف ٕب فيو، فإنا نرجوا أف ٯباز لنا عليو كأف 

 مان كال ينتهك حرمة.يغنمنا اهلل مالو كسبلحو، فأذف لو فيو كأمره أف ال يسفك د

كقاؿ نصر بن مزاحم: عن عبد اهلل بن ٧بمد قاؿ: نادل أبو السرايا ُب الناس: أف اخرجوا 
إٔب دار العباس فخرجوا حٌب النساء كالصبياف، قاؿ: فلقيتو حْب فصل من طاؽ احملامل 

 على فرس أدىم عليو قباء أبيض، كىو يقوؿ:
 منصور قد كضح ا٢بق لكم فسّبكا .... فكلكم مؤيد

 سّبكا بنيَّات ٥با تشمّب .... كال ٲبيلن بكم غركر
بالرماح « كتطاعنوا»فتبعتو إٔب دار العباس فلما انتهينا إٔب ا٣بندؽ صاح بالناس فعربكه 

ساعة، كرماىم النشابة من فوؽ الدار حٌب قتلوا رجبلن من أىل الكوفة، ٍب إف ا٤بوإب اهنزموا 
ناس بانتهاب ما فيها، كخرج النساء متلدمات، كاستبطن كظفر أبو السرايا بالدار فأمر ال

الفضل بطن ا٣بندؽ ىاربان ُب ستة فوارس، حٌب أخذ على قرية أيب ٞبار، ٍب خرج إٔب 
 شاطئ الفرات فعرب إٔب الفرات، كركب كجهةن إٔب بغداد.

عن نصر بن مزاحم ٤با نزؿ زىّب كأصحابو، كىو على برذكف أدىيم كعليو قباء ملجم 
 .بسواد

فقاؿ: يا أبا السرايا عبلما نكثت الطاعة، كفرقت ا١بماعة، كىربت من األمن إٔب ا٣بوؼ، 



كمن العز إٔب الذؿ، أما كاهلل لكأ٘ب بك قد أسلمك من غرَّؾ، كخذلك من استفزؾ، 
كصرت كاألشقر إف تقدمت ٫برت، كإف تأخرت عقرت، كإف طلبت دنيا فالدنيا عندنا، 

خرة التمسك بطاعتنا األماف قبل العثار، كالتقدـ قبل  كإف التمست اآلخرة فباب اآل
 التندـ.

فقاؿ لو أبو السرايا: يا أبا األزىر، الكبلـ يطوؿ، كاالحتجاج يكثر، كقد أعطيت اهلل عهدان 
أف ال أراجع البس سواد بسلم، كال أنزع لو عن منكر، فإف رأيت أف تنزع سوادؾ كٙباكر٘ب 

 فافعل.
أصحابو، فابتدره ا٣بدـ ينزعوف سواده فكرب أبو السرايا، ٍب قاؿ:  قاؿ: فؤب زىّب كجهو إٔب

 كاٌل٘ب ظهره كخلع سواده، كاهلل ألىزمن ٝبعو، كألخلعن سواده يعِب ٝباعتو كعزه.
[ ]أخربنا أبو العباس ا٢بسِب قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوم عن أيب جعفر أٞبد بن 43]

موسى ا١بعفي قاؿ: كنت مع العبلء بن  ا٢بسْب الكوُب[ عن نصر بن مزاحم، عن يزيد بن
ا٤ببارؾ، ُب الرابئْب يـو القنطرة، فنظر إٔب الناس ٲبركف إٔب الكناسة إٔب العسكر كالوقعة، 

فقاؿ ٕب:يا أبا خالد، أترل اهلل ينصر ىؤالء ٝبيعان، أك يدفع ّٔم عن حرٙب، فما افَبقنا من 
 لى أطراؼ الرماح، كصدكر ا٣بيل.٦بلسنا حٌب رأيت الناس يتباشركف بالفتح، كالرؤكس ع

 ]كفاتو ككصيتو أليب السرايا[
قاؿ نصر بن مزاحم:رجع أبو السرايا ك الناس من الوقعة كقد طعن ٧بمد عليو السبلـ على 
خاصرتو، كىو ٯبود بنفسو، فقعد عند رأسو، ٍب قاؿ: يا بن رسوؿ اهلل، إف كل حي ميت، 

 فمر٘ب بأمرؾ، كأكدعِب كصيتك. ككل جديد باؿ، كىذا مقاـ فراؽ، ك٧بل كداع،
فقاؿ عليو السبلـ: أكصيك بتقول اهلل، فإهنا أحرز جنة، كأمنع عصمة، كالصرب فإنو أفضل 
مفزع كأٞبد معوؿ، كأف تستتم الغضب لربك، كتدـك على منع دينك، كٙبسن صحبة من 

 استجاب لك، ككٕب الناس ا٣بّبة ألنفسهم ُب من يقـو مقامي فيهم من آؿ علي عليو
السبلـ فإف اختلفوا فاألمر إٔب علي بن عبيد اهلل بن ا٢بسْب، فإ٘ب قد بلوت دينو كرضيت 



 طريقتو، فارضوا بو، كاسكنوا إليو، كأحسنوا طاعتو ٙبمدكا رأيو كبأسو.
ٍب اعتقل لسانو عليو السبلـ كىدأت جوارحو فغمضو أبو السرايا كسجاه، ككتم أمره، فلما  

كفانو ٍب شده على ٞبار فأخرجو ىو كنفر من الزيدية إٔب كاف الليل غسلو كأدرجو ُب أ
الغرم، فلما استودعو قربه قاؿ أبو السرايا:يرٞبك اهلل ياأبا عبد اهلل عشت بقدر، كمت 
بأجل، عمرت فعملت، كدعيت فأجبت، أما كاهلل لقد كنت كُبَّ العهد، ك٧بكم العقد 

 لطيف النظر، نافذ البصر، ٍب بكى، كقاؿ منشدان:
 ا٢بميد فلما أف قضى كمضى ....كاف الفقيد فمن ذا بعده خلفعاش 

 هلل درؾ أحييت ا٥بدل كبدت .... بك ا٤بعآب عنها ا١بور ينكشف

[ قاؿ أبو زيد العلوم رٞبو اهلل: قربه عليو السبلـ عندنا بالكوفة فَباه إذا رأيتو كأنو 44]
 قطعة جنة، قد بًقلت.

أنا أفضلو بعد زيد بن علي عليو السبلـ على قاؿ أبو زيد: ٠بعت من الناس من يقوؿ: 
 ا١بميع.

كذكر أنو عليو السبلـ ٓب يير ُب زمانو أكمل منو، ككاف إذا باشر ا١بهاد أشجع من أكضع 
 فيو الركح، كأبذلو مهجة ُب ذات اهلل، ٍب بكى أبو زيد.

بعد [ قاؿ أبو العباس ا٢بسِب:سألت أبا زيد كم كانت مدة ٧بمد بن إبراىيم كمكثو 45]
ا٣بركج كا٤ببادرة بالدعوة؟ فقاؿ: قرابة شهرين فيما ٠بعت علماءنا يذكركف، فقيل: إنو شهر 

 كأياـ دكف كماؿ العشر.

 ]خطبة أيب السرايا بعد استشهاده )ع([
[ عن نصر بن مزاحم، عن عبد اهلل بن ٧بمد قاؿ: ٤با أصبح أبو السرايا ٝبع من 46]

يبان، فقاؿ: ا٢بمد هلل ا٣بالق الرازؽ الباعث الوارث بالكوفة من العلويْب، ٍب قاـ فيهم خط
 احمليي ا٤بميت، رب الدنيا كاآلخرة، كالعاجلة كاآلجلة، أٞبده إقراران بو، كأشكره تأدية ٢بقو.
]كحدثنا أبو العباس ا٢بسِب قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوم عن الكوُب[...إٔب أف قاؿ: أما 



لسبلـ عاش إٔب مدتو، كانتهى إٔب غايتو، فلما بعد فإف أخاكم ٧بمد بن إبراىيم عليو ا
نفدت أيامو، كتصـر أجلو، كاستوَب رزقو اختار اهلل لو ماعنده، كاستأثره ٗبا أحب أف يصّبه 
إليو من جواره كمقارنة نبيو، فقبضو إليو أحوج ما كنا إٔب حياتو حْب مشر عن ساقو، كحسر 

لم كذب عن أمة نبيو، فرٞبو اهلل كغفرلو، عن ذراعو، كغىًضبى لنبيو صلى اهلل عليو كآلو كس
، فإنا هلل كإنا إليو راجعوف، كقد أكصى أبو عبد اهلل «كنوَّر لو ُب قربه»ك٘باكز عن ذنوبو 

رٞبو اهلل ّٔذا األمر إٔب شبهو، كمن كقع عليو اختياره، ككاف ثقتو، كىو علي بن عبيد اهلل 
ًمعي عليو رأيكم، أقوؿ قوٕب ىذا فإف رضيتم بو كإال فاختاركا ألنفسكم، ككلوا من ٯبيٍ 

 كأستغفر اهلل ٕب كلكم.
قاؿ: فصاحوا مابْب باؾ كمسَبجع حٌب ارتفعت أصواهتم إعظامان لوفاتو، فمكثوا عامة 

 النهار يكره كل كاحد منهم أف يتكلم.

 (٧بمد بن ٧بمد بن زيد بن علي بن ا٢بسْب[20])
 ـ( 818 -ـ  790ىػ /  202 -ىػ  174)

 تو[]خركجو كبيع
[ حدثنا أبو العباس ا٢بسِب بإسناده عن عبد اهلل بن ٧بمد قاؿ: ٤با مات ٧بمد بن 47]

إبراىيم، كخطب أبو السرايا من الغد فقاـ إليو الناس كضجوا، كتكلم القراء كغّبىم، قاؿ: 
أحدثهم سنان؛ فقاؿ:يا آؿ علي فات ا٥بالك « يومئذو »فوثب ٧بمد بن ٧بمد بن زيد؛ كىو 

باقي فلزمو النظر إٔب دين اهلل، إف دين اهلل ال ينصر بالفشل، كعدك اهلل فنجا، كبقي ال
اليدفع بالتخاذؿ، ٍب التفت إٔب علي بن عبيد اهلل، فقاؿ: ما تقوؿ يا أبا ا٢بسن، فقد 

، كقبلنا كصية أيب عبد اهلل عليو السبلـ كقد اختار فلم يعد الثقة ُب «باختيارؾ»رضينا 
دية حق اهلل الذم قلده؟ فقاؿ: ما أرد كصيتو هتاكنان بأمره، كال نفسو، كٓب يأؿ جهدان ُب تأ

أدع القياـ ّٔذا األمر نكوالن عنو، كلكِب أٚبوؼ أف أشغل بو عن غّبه ٩با ىو أٞبد مغبة، 
، «األمر»كأفضل عاقبة، فامضي رٞبك اهلل ألمرؾ كاٝبع مشل بِب عمك، فقد قلدتك 



، كقوٕب تبع كأنت رضان عندنا ثقة ُب أنفسنا، كقد قلدن اؾ الرئاسة، فتقلدىا بطاعة اهلل كا٢بـز
 لقولك.

فىمىديكا يد ٧بمد بن ٧بمد فبايعوه، ٍب خرج إٔب الناس، كأبو السرايا أمامو، فحمد اهلل أبو 
السرايا كأثُب عليو، ٍب قاؿ:يا معشر الزيدية، إف ٧بمد بن إبراىيم عليهم السبلـ كاف عبدان 

كأجل ٩باتو، فلما انقضى القدر ككُب األجل قبضو اهلل إليو، من عباد اهلل قدر اهلل حياتو 
نىا بو من  كنقلو إٔب ما اختار لو من ثوابو كرٞبتو، فإنا هلل كإنا إليو راجعوف على ما أيًصبػٍ

فقده، كعدمنا من رأيو كفضلو، كنسأؿ اهلل أف يغفر لو كيرٞبو، كيتجاكز عنو، كيلحقو بنبيو 
 لم كيربط على قلوبكم كقلوبنا بالصرب.صلى اهلل عليو كآلو كس« ٧بمد»

ٍب أخذ بيد ٧بمد بن ٧بمد فقاؿ: ىذا شبيهو كنظّبه ا٤بقتفي أثره، كاحمليي سنتو قد تقلد 
القياـ بأمركم بعده، كندب نفسو ٤با نكل عنو غّبه من أىل بيتو ٧بتسبان لؤلجر ملتمسان 

فمن كاف منكم مقيمان على نيتو  للثواب لدين اهلل كالذب عن عباد اهلل، كالدعاء إٔب أكليائو،
راغبان ُب الوفاء هلل بعهده فليبايع لو، كليسارع إٔب طاعتو كإجابتو، فبكى الناس حٌب ارتفعت 

 أصواهتم، كعبل ٫بيبهم، كجزعوا حٌب ٚبوؼ عليهم الفتنة.

 ]خطبتو بعد مبايعتو[
لقهم للبقاء فقاـ ٧بمد بن ٧بمد، فقاؿ: ا٢بمد هلل الذم كتب على خلقو الفناء، كٓب ٱب

كا٣بلود، كٓب ٯبعل ا٤بوت عقابان عاقب بو أىل معصيتو، كال ا٢بياة ثوابان أثاب بو أىل طاعتو، 
 أٞبده على سراء األمور كضرائها، ك٧ببؤّا كمكركىها.

أما بعد: فإف أبا عبد اهلل ٧بمدان عليو السبلـ كاف لكم كهفان حصينان، كحرزان منيعان ٝبع اهلل 
على طاعتو نصركم، فعمره اهلل ما أحب أف يعمره، ٍب قبضو إليو باألجل بو أمركم، كأعز 

الذم قدرلو، فإنا هلل كإنا إليو راجعوف على ا٤بصيبة، كنسأؿ اهلل أف ٰبسن ا٣ببلفة علينا 
كعليكم بعده، كال ٰبرمنا كإياكم األجر كالثواب، كإ٘ب قد قمت مقامو، كٙبملت ٞبلو، من 

معرفة ٗبا اجتمعت عليو ُب أمرم أىواؤكم، طلبان لًلىمّْ شعثكم،  غّب مشاكرة مِب ٤بلئكم، كال



كتسكْب نفرتكم، كٝبع شتيتكم، فمن كاف راضيان يب ككاليٍب فرضاه التمست، كإٔب ما 
كافقو كأصلحو أسرعت، كمن كاف كارىان فليظهر كراىتو، كٯبعلِب على علم من ذات نفسو، 

 ُب أمر اختلف فيو ٨بتلف، كنقمو ناقم، ألجتنب مساءتو، كأعتزؿ عنو، فإنو الحاجة ٕب
كأنا أسأؿ اهلل خّب القضاء، كحسن عواقب األمور، كال حوؿ كال قوة إالٌ باهلل العلي 

 العظيم، كصلى اهلل على ٧بمد كآلو أٝبعْب.
 فقاؿ ٧بمد بن علي األنصارم: فيما كاف من ذلك من أمورىم:

 ها ا٤بتتابعأبت السكوف فما ٘بف مدامعي .... عْبه تفيض بدمع
 ٤با تذكرت ا٢بسْب كبعده .... زيدان ٙبرؾ حزف قلب جازع

 صلى اإللو على ا٢بسْب كفتية .... ُب كرببلء تتابعوا ٗبصارع
 كعلى قتيل بالكناسة مفرد .... نائي احملل عن األحبة شاسع

 كجزل ابن إبراىيم عن أشياعو .... خّبان كأكرمو بصنع الصانع
 رتضى .... ذا الدين كاف كمستقر كدايعنعم ا٣بليفة كاإلماـ ا٤ب

 كجزل اإللو أبا السرايا خّب ما .... ٯبزم كصوالن من مطيع سامع
 حاط اإلماـ بسيفو كبنفسو .... بلساف ذم صدؽ كفعل نافع

 ُب فتية جعلوا السيوؼ حصوهنم .... مع كل سلهبة كطرؼ رائع
 معفتلقْب يابن النيب فما ٥با .... أحد سواؾ برغم أنف الطا

 فلقد رأيت ّٔا عليك طبلكة .... كضياء نور ُب جبينك ساطع
الذم بويع فيو مع رجل من احملبْب كا٤بهنئْب « اليـو» قاؿ نصر بن مزاحم: دخلت عليو ُب

فعزاه أكثر الناس كدخل رجل من الزيدية، فقاؿ: يابن رسوؿ اهلل، ٓب ٲبت من قمت مقامو، 
من أفضل سلف، كشف اهلل بك الكربة، كٓب يعدـ من سددت مكانو، فأنت خّب خلف 

كدمل بك كلـو الرزية، كراجع بك آماؿ الشيعة، كقطع بقيامك ظنوف األعداء كا٢بسدة، 
فرحم اهلل أبا عبد اهلل قد قضى حق اهلل عليو، كخرج من الدنيا سا٤بان بدينو، فإنا هلل كإنا إليو 



ض من حضر: من ىذا؟ راجعوف، ٍب بكى، فقاؿ لو: اقعد رٞبك اهلل فقعد، كسألت بع
 فقاؿ: ىذا ٧بمد بن علي األنصارم.

 ]بعض أخباره[
[ ]أخربنا أبو العباس ا٢بسِب قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوم عن الكوُب[ عن نصر بن 48]

مزاحم قاؿ:٤با قعد ٧بمد للناس دخل عليو أشراؼ الكوفة كرؤساء الزيدية، ككفد عليو 
مسافر الطائي، كموسى النهركم، كمنصور األعراب من القرل، كالبوادم، كقدـ عليو 

احمللمي، كركضة التميمي، كيعقوب بن ٞبراف العجلي، كرستم الغنوم، كٓب تبق قبيلة من 
كخذلت »قبائل العرب إالٌ أجابتو، كسارعت إليو، إالٌ بِب ضبة فإهنا قعدت عن نصرتو 

 .، فغلظ ذلك قلوب أىل الكوفة عليهم، كأغراىم باللعنة ٥بم«الناس عنو
قاؿ نصر: ٤با مضت حملمد بن ٧بمد ثالثة يـو بويع لو فٌرؽ عمالو كعقد ألويتو، فؤب 

إ٠باعيل بن علي خبلفتو على الكوفة، ككٌٔب ركح بن ا٢بجاج العجلي شرطتو، كأٞبد بن 
السرم األنصارم ديوانو، كأقر عاصم بن عامر على القضاء، ككٌٔب نصر بن مزاحم السوؽ، 

ى بن جعفر على اليمن، كلزيد أخيو على األىواز، كللعباس بن كعقد إلبراىيم بن موس
٧بمد على البصرة، ككٌٔب جرير بن ا٢بصْب على السنْب كسورا، ككٌٔب علي بن الفهد بالبداة، 

كعمّب بن جعفر العطاردم تسَب، كٰبٓب بن فزعة الساحلْب كهنر يوسف كناركشا كهنر 
لك بن شاه كالنهرين كعْب التمر الصقر بن ا٤بلك ككسور الركام، ككٔب الفلوجتْب عبد ا٤ب

برزة، كعقد البن األفطس على مكة، كفرض للوالة الفركض، كقواىم بالرجاؿ، كأقاـ أبو 
السرايا رٞبو اهلل بالكوفة حٌب سكنت ركعة الناس، كاندملت مصيبتهم، ٍب توجو ّٔم إٔب 

 القصر.
:كاَب زىّب القصر ُب اليـو قاؿ نصر: حدثِب رجل من أىل الكوفة ٩بن سكن القصر، قاؿ

الذم ىـز فيو فأقاـ بو أيامان، حٌب سكن قلبو ككاَب من كاف تفرؽ عليو با٥بزٲبة من 
أصحابو، ٍب نادل فيمن كاف بالقصر من الكوفيْب: برأت الذمة ٩بن أقاـ بعد ثبلث، فكاف 



ل إيانا، الكوفيوف يلقى ببعضهم بعضان، كيقولوف: ما تركف ما أصبنا بو من ظلم ىذا الرج
كٙباملو علينا، إف تركنا القصر كخرجنا عنو أضعنا معايشنا، كإف أقمنا بعد ندائو فينا عىرَّضنا 

 نفسنا.

قاؿ: فما كفت الثبلث حٌب رأينا أعبلـ أيب السرايا قد أقبلت من جسر سوراء، فكربنا 
أقاموا ّٔا حٌب سركران ّٔا، ك٠بع زىّب التكبّب فخرج ىاربان، كدخلت خيل أيب السرايا القصر ف

 كدكأّم، ككدعوا أنفسهم، ٍب رجع إٔب سوؽ أسد.« خيو٥بم»أراحوا 
[ حدثنا أبو العباس أٞبد بن إبراىيم ا٢بسِب بإسناده عن نصر بن مزاحم، عن رجل 49]

من أىل ا١بامع قاؿ: نزؿ عبدكس بن أيب خالد ا١بامع فيمن كاف معو من خيوؿ أىل 
زىّب كدخوؿ أيب السرايا سوؽ أسد خندؽ حولو، كحصن بغداد كرجا٥بم، فلما بلغو ىزٲبة 

عسكره، كعمد إٔب ما كاف ُب البيادر من األطعمة فاحتازه، كٝبعو، ٍب فرقو ُب أىل ا١بامع 
كأمرىم أف يطحنوه ألصحابو، كهتيأ للقتاؿ، كاستعد للحرب، قاؿ: فتقاعد أىل ا١بامع بو، 

عضهم، فما قطع ا٤بنادم نداءه حٌب كاَب انتظاران لقدـك أيب السرايا فنادل فيهم كعاقب ب
 أبو السرايا سوراء فيمن معو.

عن نصر بن مزاحم عن عبد اهلل بن ٧بمد قاؿ: كقف أبو السرايا على شاطئ سوراء ٩با 
يلي الكوفة، كنادل عبدكس ُب أصحابو، فركبوا دكأّم كلبسوا أسلحتهم، ككقف حيالو، 

إٔب كم ٛبيىاًدم ُب غيك، كتتابع ُب ضبللك مرة شارد كقاؿ:يا أبا السرايا على من ٘بيىاًىلي ك 
ٙبارب جنود أمّب ا٤بؤمنْب كتقتل رعيتو، كمرة لص تقطع الطريق كٚبيف السابلة، كمرة 
تستنهض السفهاء إٔب خلع الطاعة كنكث البيعة، أما آف لك أف ترجع إٔب حظك، 

لكوفة كيهود ا٢بّبة؟ كيفارقك شيطانك، أترجو أف تزيل الدكلة كتغّب ا٣ببلفة بغوغاء ا
ىيهات.. ىيهات دكف ذلك سيوؼ خراساف كرماحها، كفرساف األنبار كٞباهتا، أما كاهلل 
 إف األماف ألكدع كأعود عليك، كأحقن لدمك، فالنهضة قبل الصرعة كالرجعة قبل الندامة.



، قاؿ: كإنو ليكلمو ّٔذا الكبلـ إذ أتى أبا السرايا رجل من أىل القرل فدلو على ٨باضة
فدعا أبا كتيلة فوجهو عليها، فسار على سوراء يريد العبور من تلك ا٤بخاضة، كأتاه رجل 
آخر فدلو على ٨باضة أخرل فوجو عليها أبا الشوؾ، كأمره أف يعرب منها، فلم يلبث أف 
٠بعنا التكبّب من ناحية ا١بامع، كالنداء بشعار أيب السرايا، فعرب الكوفيوف النهر بالَباس 

وضعوا فيهم أسيافهم كاهنـز أىل بغداد، فلم ينج منهم إالٌ القليل، كقتل عبدكس، كالرماح ف
 كاصطلم عسكره كأسر أخوه ىاركف.

عن نصر بن مزاحم، عن عبد اهلل بن ٧بمد قاؿ:رأيت ظفر بن عصاـ يعَبض عسكر 
 عبدكس بسيفو كىو يقوؿ:

نا .... كفعلنا حْب قصدًب قصدنا  كيف رأيتم بأسنا كًجدَّ
رب فيها مسافر الطائي بسيفو حٌب انكسر كطعن بر٧بو حٌب انقصف، كٞبل قاؿ: كض

 عليهم بالعمود كىو يقوؿ:
 بغوا فقد صاركا إٔب التدمّب .... إٔب أشد ا٢باؿ كا٤بصّب

 ما بْب مقتوؿ إٔب أسّب .... ٍب تذكقوا ٥بب السعّب
ٔبنب عدة أسرل قاؿ نصر بن مزاحم: حدثِب عبد اهلل بن عبد ا٢بميد قاؿ: رأيت أعرابيان 

 كُب يده رأس عبدكس، كىو يقوؿ:
 ٓب تر عيِب منظران كاليـو .... كإف على سيوفنا من لـو

 ما صنعت ضباهتا بالقـو .... كأف ذا ُب خطرات النـو
قاؿ: كرأيت أبا كتيلة على فرس أدىم معممان بعمامة ٞبراء، ُب يده سيف كترس يشد على 

 أصحاب عبدكس كىو يقوؿ:
 إٔب أين ا٥برب .... كاستشعركا الويل كنادكا با٢برب اصطربكا أين

 قد ذىب الرأس فما صرب الذنب .... ياأىل بغداد هتيئوا للعطب
 كيف رأيتم كقع أسياؼ العرب



قاؿ: فأمر أبو السرايا الناس ليعربكا األسرل كيعربكا الرؤكس، ٍب بعثهم إٔب الكوفة، كتوجو 
 إٔب القصر.

سندم بن شاىك، فقاؿ لو: ترل ما ىجم علينا من ىؤالء ٍب إف ا٢بسن بن سهل دعا بال
، كقتلهم من قتلوا كأسرىم من أسركا، كقد أردت توجيهك إٔب ىرٜبة بن أعْب كىو ٩بن  القـو

قد عرفت عداكتو لنا، كإنكاره حقنا كسركره بكل ما دخل علينا من الوىن، كالنقص ُب 
ىرٜبة، قاؿ السندم: فلحقت ىرٜبة دكلتنا، كلست أرجو قدكمو كال آمل رجعتو، ككتب إٔب 

ٕبلواف حْب ىم بالرحلة منها، فلما قيل لو: السندم بالباب أمر بإدخإب عليو، فلما 
قدمت عليو كأخربتو ا٣برب، ككرد عليو كتاب من منصور بن مهديفي جوفو رقعة كتب ّٔا 

 إليو أبو السرايا فيها أبيات من شعر:
 دتو عاران شديدان إٔب ا٢بشرىزمت زىّبان كاصطلمت جيوشو .... كقل

 كأكردت عبدكس ا٤بنايا كحزبو .... كأخرجت ىاركنان إٔب أضيق األمر
 كأيتمت أكالدان كأرملت نسوة .... كأهنبت أقوامان فصاركا إٔب الفقر

فلما كصل إليو كتاب منصور كقرأ الشعر الذم فيو بكى حٌب رأيت الدموع تتحدر على 
ده با٤بسّب، كتوجو ٫بو بغداد، فلما كصل إٔب النهركاف تلقاه بنو ٢بيتو ٙبدران كأمر قواده كجنو 

ىاشم كأشراؼ الناس سركران بقدكمو كتعظيمان ألمره، كارتفعت األصوات بالتكبّب كالدعاء 
حٌب دخل من أبواب خراساف فتلقاه النساء كالصبياف بالضجيج كالبكاء على قتبلىم، 

ة من قتل منهم بكى، ٍب قاؿ:ال يهدل اهلل من كاف كرفع إليو األطفاؿ كاليتامى، فلما رأىكثر 
ىذا فعلو، كبعث إٔب ا٢بسن بن سهل رسوالن يسألو تقويتو ٗبا ُب بيت ا٤باؿ من األمواؿ، 

كٗبىا ُب ا٣بزائن من السبلح، كأقاـ بالياسرية ييًضٍيفي أصحابو كقواده، ٍب توجو إٔب هنر 
فتح ا٤بدائن، كقد نزؿ ىرٜبة ُب ا١بانب  صرصر، كتوجو أبو السرايا إٔب هنر صرصر حْب أتاه

الشرقي منو، كنزؿ الرستمي، ككاف على مقدمتو، فلقي الرستمي فقاتلو قتاالن شديدان حٌب 
اهنـز كغلبو أبو السرايا على ا١بانب الغريب، فأقاـ بنهر صرصر ٟبسة عشر يومان كليلة 



بو السرايا من هنر صرصر أمر يَباموف بالنشاب كا٢بجارة، كيقتتلوف ُب السفن، فلما ارٙبل أ
ىرٜبة عدة من القواد فاقتتلوا قتاالن شديدان حٌب اهنـز أبو السرايا كقتل أخوه فركب كجهو 

 ىاربان إٔب الكوفة، كاتبعو ىرٜبة فيمن معو من أصحابو كقواده.
 قاؿ: كعسكر ىرٜبة با١بارية، كعسكر أبو السرايا بالعباسية، كٓب يكن بينهما قتاؿ كثّب إالٌ 
أف الطبلئع تلقى الطبلئع فيقاتل بعضها بعضان، فأمرىم ىرٜبة بقطع شرّٔم، كسد الفرات 

عليهم، كأمر ىرٜبة من كاف ُب عسكره من الفعلة، كحشر أنباط القرل فسكَّركا الفرات 
 با١بارية، كحفركا مغيضان ٰبمل ا٤باء إٔب اآلجاـ، كالصحارم ٗبهل لينقطع عن أىل الكوفة.

احم:كنت فيمن عند أيب السرايا إذ جاءه ٝباعة من أىل الكوفة، فقالوا: فقاؿ نصر بن مز 
أصلح اهلل األمّب، ننتظر ّٔذا الرجل كقد قطع شربنا، كسكر فراتنا، اهنض بنا إليو، فواهلل 

 النرجع حٌب ٰبكم اهلل بيننا كبينو، كنستظهر با٢بجة عليو.

، كهنض معو أربعة آالؼ من «ضوافنه»قاؿ: فأمر أبو السرايا الناس بالنهوض إٔب ىرٜبة 
 الزيدية ٩بن كاف رجع عنو بالقصر قد لبسوا األكفاف كٙبنطوا للموت.

قاؿ: كخرج أبو السرايا يـو اإلثنْب لسبع خلوف من ذم ا لقعدة إٔب الرصافة بعد أف جرل 
 ، بينهم قتاؿ شديد فأخرب الناس كقد أخربه جواسيسو أف ىرٜبة يريد مواقعتو ُب ذلك اليـو

 صفهم ٩با يلى الكوفة، كمضى ىو ُب جريدة خيل حٌب عرب القنطرة كراىة أف يأتوه منها.ف
[ ]أخربنا أبو العباس قاؿ: حدثنا أبو زيد العلوم عن الكوُب عن نصر بن مزاحم 50]

قاؿ[: قاؿ عبد اهلل بن ٧بمد: فبينا ٫بن بالرصافة إٍذ أقبل ىرٜبة ٖبيلو فرجع إٔب الناس، 
 ككونوا على تعبئتكم، فإف العدك قد أقبل. فقاؿ: صفوا صفوفكم

كيستطلع رأيو ُب قتالو، فلم يلبث أف «: بإقباؿ ىرٜبة»كبعث إٔب أيب السرايا رسوالن ٱبربه 
أقبل أبو السرايا كىو كالبعّب ا٥بائج يكاد يقلعو الغضب عن سرجو قاؿ: فعبأ ميمنة كميسرة 

 كاف ُب ا٤بعسكر بقراءة القرآف.كقلبان كجناحْب كأمر كل قائد بتحريض أصحابو، كمن  
ٍب إف ىرٜبة رجع فعرب الفرات كأتاىم ٩با يلي القنطرة فوقف بالرصافة كخندؽ ٟبسة آالؼ 



رجل كتوجو إليو بالفرساف كالرٌجالة، فالتقوا بالقصر كنواحيو كاقتتلوا قتاالن شديدان، ككاف على 
كوفيْب، كأبو السرايا ُب مقدمة أىل الكوفة ركح بن ا٢بجاج ُب ٝباعة من األعراب كال

 الساقة.
قاؿ عبد اهلل بن ٧بمد: لقد رأيت أبا السرايا كقد ألقى خوذتو على ظهره من شدة ا٢بر 

كىو يقوؿ: الصرب الصرب قد كاهلل نكل القـو كمىا بعد اليـو إالٌ ىزٲبتهم، ٍب ٞبل فقتل قتلى 
على فرس كميت كبيده قناة  كثّبة، كخرج قائد من قواد ىرٜبة يكُب أبا خزٲبة البسان درعان 

كترس، كنادل أبا السرايا إٔب الرباز، فحمل عليو أبو السرايا فاطَّردا ساعة كضربو أبو السرايا 
على رأسو فخالطت الضربة قربوسو، فخر قتيبلن فاهنـز ىرٜبة كأصحابو كاتبعهم أىل 

 يقتلوهنم، كيأسركهنم حٌب بلغوا صعيبان.« الكوفة»

 ا[]استشهاد أيب السراي
عن نصر بن مزاحم: قاؿ أتى ىرٜبة يـو األضحى أصحابو فأمرىم أف يتعبئوا أحسن تعبئة، 
كيتهيئوا أكمل هتيئىةو، كقد خرج ٧بمد بن ٧بمد فصلى بالناس فلما صعد ا٤بنرب زحف ىرٜبة 

حٌب صار منو قريبان بقدر مزجر الكلب، فخطب ٧بمد الناس فحمد اهلل كأثُب عليو، ٍب 
فة قد برح ا٣بفاء كحق التصريح، إف ىؤالء القـو قد جدكا كهتاكنتم، قاؿ:يا أىل الكو 

كصدقوا ككذبتم، كأٙب اهلل ما بعد موقفكم ىذا غاية، كالبعد تقاعدكم عنهم فشل كال 
مهانة، فاستحيوا من اهلل ُب حقو، كخيانة ٧بمد ُب ذريتو، فقد أصبحنا كاهلل بْب أظهركم 

 أف يطلعوا على فشلكم، كيتجاكزكا إليكم حيطانكم، كقد بدت لعدكنا مقاتلنا، فلم يبق إالٌ 
ٍب يقع ما ال مهرب منو، كٯبب ما ال ٲبلك دفعو، كبكى، ٍب تبل ىذه اآلية ?ًإنَّكى مىيّْته 

[، فبكى الناس حولو، كهنضوا للحرب، كزحفوا إٔب ىرٜبة، فلما 30كىًإنػَّهيٍم مىيّْتيوفى?]الزمر:
كابو قبل أف يرمى بسهم أك يزىق بسيف، كانصرؼ رأل ىرٜبة كثرهتم كجدىم صرؼ أعنة د

 الناس من ا٤بصلى إٔب الكوفة.
قاؿ نصر: فحدثِب مشائخ من أىل الكوفة ٩بن حضر ٧بمدان ٱبطب الناس، فقالوا: ما رأينا 



أحدان كاف أربط جأشان كال أثبت جنابان منو، كاهلل لقد قربوا منا حٌب لقد كادت تصل إلينا 
كإنو لعلى منربه ماضو ُب خطبتو، ما تزؿ لو قدـ، كال ينقطع لو  رماحهم، كتطؤنا خيلهم

 قوؿ.

عن نصر بن مزاحم عن عبد اهلل بن ٧بمد النهشلي قاؿ: إنو ٤با كاف يـو السبت لست 
بقْب من ذم ا٢بجة أقبل ىرٜبة ُب ٝباعة كثّبة من أصحابو، فخرج إليو أبو السرايا كأىل 

، كقتل من «كأسر مثلهم»ل من أىل الكوفة ثبلثوف رجبلن الكوفة، فاقتتلوا قتاالن شديدان، فقت
أصحاب ىرٜبة سبعة نفر، ٍب انصرفوا كعاد يـو الثبلثاء ٣بمس خلوف من احملـر كقد احتشد 

كاحتفل فخرج أبو السرايا إليو ُب أىل الكوفة، فاقتتلوا قتاالن شديدان، كصرب ًكبلى الفريقْب 
ٞبيت الشمس عليهم، ككثر النداء ُب جانب كامتدت ّٔم ا٢برب حٌب انتصف النهار، ك 

الكوفة بالسبلح، فلم يبق متخلف إالٌ ٢بق ّٔم، كال متقاعد إالٌ هنض للمعونة، كخرج 
 النساء، كالصبياف يرموف با٢بجارة، كيستقبلوف الناس با٤باء كالسويق.

 قاؿ بعض الناس: رأيت أبا السرايا ُب ذلك اليـو يشد على ا٤بيمنة فيخالطهم فيضرب
كيطعن، ٍب يرجز بالرماح فيشد على ا٤بيسرة، فيفعل ًفٍعلىو با٤بيمنة حٌب أٍكثػىرى القتلى، 

 كٚبضبت كفاه بالدـ، كىو يقوؿ:
 كجهي ٦بِب كا٢بساـ حصِب .... كالرمح ينيب بالضمّب عِب

 كاليـو أبدم ما أقوؿ مِب
ت لسبع خلوف عن نصر بن مزاحم عن عبد اهلل بن ٧بمد قاؿ: طرؽ ىرٜبة الكوفة يـو السب

، فخرج إليو أبو السرايا بالناس  فاقتتلوا قتاالن شديدانمليان من النهار، ٍب انصرؼ »من احملـر
، فلما أف كاف يـو ا٣بميس ألربع عشرة «كقد ظهر على أىل الكوفة كقتل منهم كأسر

 حٌب كقف بالرصافة، كعبأ خيلو تعبئة ا٢برب.« استعدكا»خلت من احملـر أقبل كقد « ليلة»
قاؿ عبد اهلل: كقد كنت ٩بن كقف با٤بيسرة، فخرج علينا رجل كأطوؿ الرجاؿ كأكملهم 

 على فرس كُب يده درقة كسيف، كىو يقوؿ:



 ُب نصره منافس« كراغب»ىل بارز للبطل ا٤بفارس .... 
 فربز إليو رجل من األعراب كىو يقوؿ:

 أتاؾ يا داعي إٔب الرباز .... ٦برب ُب ا ٢برب ذك ار٘باز
 القرف اختطاؼ الباز ٬بتطف

 فاختلفا طعنتْب فقتل الرجل األعرايب.
 قاؿ: فخرج رجل من ا٢بربتْب من أصحاب ىرٜبة، كىو يقوؿ:

 صربان فناديت بو ٠بيعان .... أغر يركم سيفو ٪بيعا
 يَبؾ من بارزه صريعا

ن فاختلفا بينهما ضربتْب فقتل ا٢بريب الرجل كأخذ رأسو، كنادل الرباز، فخرج إليو رجل م
 أىل الكوفة فضربو ا٢بريب فقتلو، ٍب نادل الرباز، فخرج إليو أبو السرايا كىو يقوؿ:

 أتاحك الدىر كأسباب ا٢بْب .... لليث غاب عطل من شبلْب
 لتفقدف العيش بعد االثنْب

فاختلفا بينهما ضربتاف فضربو أبو السرايا فقتلو، ٍب نادل ىل من مبارز؟ فربز إليو رجل، 
 كىو يقوؿ:

 ن بارز٘ب قـر خشن .... من غمرات ا٢برب مكلـو البدفإ٘ب ٤ب
 فضربو أبوالسرايا فقتلو، فنادل ثالثة، فخرج إليو رجل، كىو يقوؿ:

 بثأر اثنْب هنضت طالبا« .... من ىاب من ركع فلست ىائبا»
 أنج لك الويبلت مِب ىاربا

رل منهم، كلقد فضربو أبو السرايا فقتلو، كٞبلت عليو خيل ىرٜبة، ككثرت القتلى كاألس
 رأيت أبا السرايا ُب ذلك اليـو كإف الدـ لينصب من قبا حفناتو.

كعن عبد اهلل بن ٧بمد قاؿ:٤با خرج أبو السرايا من الكوفة خرج أشراؼ أىل الكوفة، 
ككجوىها إٔب عسكر ىرٜبة فأعلموه ٖبركج أيب السرايا، كسألوىم أماهنم كٓب يلبث أف ٢بق 



راب، كقالوا: كاهلل ما رأينا كاليـو قط أحسن بدءان، كال أقبح منصرفان بأيب السرايا قـو من األع
فما الذم أخرجك ٩با أنت فيو، فواهلل ما أنت برعش ا١بناف، كإف ىذا ا٢بي من شيباف 

كسائر األحياء من ربيعة لتقر لك بالفضل، فحمد اهلل أبو السرايا كأثُب عليو، ٍب قاؿ: أما 
ن جنب كالخوؼ، كلكِب بليت بثبلث ٓب يبل أحد ٗبثلهن: كاهلل يابن عمي مافعلت ذلك م

مكر ىرٜبة بن أعْب، كقرب بغداد من الكوفة، ك٨بالفة الناس إيام، كاهلل ماخرجت ٩با كنت 
فيو حٌب أعيا٘ب الدكاء، كحٌب ساءت النيات، كنكلوا عن ا٢برب كأحبوا الراحة، كمىا أشك 

 ، ٍب قاؿ: أين تريدكف؟أف اهلل قد صنع فإف عادتو حسنة كإيادتو ٝبيلة

قالوا: ٫بن قـو من بِب شيباف ننزؿ بعْب التمر فسمعنا بارٙبالك كطعن القـو بالكوفة 
فأتيناؾ ألف نصّب إٔب قولك، كنصرتك، فدعا ٥بم أبو السرايا، ٍب سرنا كساركا حٌب إذا 

 شارفنا كاسط لقينا رجل على راحلة فسألو أبو السرايا من أنت؟
 ىل اليمامة، كقعت إٔب البصرة كأريد الوقوع إٔب كاسط.قاؿ: أنا رجل من أ

 فقاؿ: كيف خلفت الناس بالبصرة؟
 قاؿ: ىم ساكنوف ىادئوف.

 قاؿ: فكيف رأيتهم ُب نصرٌب؟
 قاؿ: كمن أنت؟

قاؿ: أبو السرايا السرم بن منصور الشيبا٘ب، فنزؿ الرجل فقبل يده، فقاؿ: ما رأيت ّٔا 
رة لك، فعدؿ أبو السرايا عن كاسط فعرب الدجلة، ٍب اثنْب ٯبتمعاف على مودتك، كالنص

 توجو ٫بو األىواز.
[ ]كأخربنا السيد أبو العباس بإسناده[ عن نصر بن مزاحم، عن ٧بمد بن ٰبٓب 51]

فانتهينا إٔب مدينة من مدائنها يقاؿ ٥با « إلىاألىواز»قاؿ:كنت فيمن خرج مع أيب السرايا 
كأغلقوا أبوأّم، كأحرزكا أمتعتهم، فنادل فيهم  السوس، فتخوؼ أىل السوس على أنفسهم

أبو السرايا باألماف فرجعوا كأطمأنوا، كبلغ الباذ غيسي ككاف عامل األىواز نزكؿ أيب السرايا 



إٔب ببلد فارس كا١بباؿ فإنو كاره لقتالو، « عن عملو»يسألو ا٣بركج « كتابا»فكتب إليو 
 يا ذلك.ك٧باربتو، كيسألو ا٤بوادعة، فأىب أبو السرا

فكتب إليو: أما بعد، فقد فهمت كتابك كمىا أحببت من ا٤بوادعة، ككرىت لقائي كقد 
كادعتك، كأمنتك إٔب أف ترحل من ببلد األىواز، كٚبليها إٕب، فإف ارٙبلت كإال فبل أماف 

 لك عندم. كالسبلـ.

فلم  فلما كصل الكتاب إٔب الباذ غيسي ٝبع جنوده كأصحابو، ٍب توجو ٫بو أيب السرايا
يشعر أبو السرايا إالٌ بأصحاب الطبوؿ كأصواهتا، كتكبّب ا١بند، فنادل أبو السرايا فينا 
فاجتمعنا فحرضنا كذكرنا كخوفنا العواقب، ٍب هنض بنا إليو، فلما صرنا إليو صّب مدينة 

، فلم نر عسكران كاف أكثر عدة ككراعان منو، كمن ذلك  السوس كراء ظهورنا ككاقفنا القـو
، كأمسك أبو السرايا عن ا٢بمل كالقتاؿ ٤با رأل من كثرهتم كعدهتم فدنا منو رجل العسكر

من األعراب فقاؿ:كاهلل ما ىؤالء القـو بأكثر ٩بن لقينا كال بأشجع ٩بن ىزمنا كقتلنا، 
 فازحف بنا فإنا نرجوا أف يغلب اهلل بقلتنا كثرهتم، ٍب ترجل كأنشأ يقوؿ:

 .. قد حصحص ا٢بق إٔب ا٢بقائقما ذا ألوناى كيرَّ بقلب صادؽ ..
 صربان ٥بم بالسمر كالبوارؽ

قاؿ: كدنا رجل من العلويْب، فقاؿ:ما الذم تنتظر، أترجو أف يرجعوا عنك، كقد اطلعوا 
، كأ٢بًٍم ا٣بيل با٣بيل، فإما أعطاؾ اهلل الظفر، كإما رزقنا  على كىننا، فلف القـو بالقـو

 الشهادة فقتلنا ٧بامْب عن ديننا.

كترجل الناس، كزحف بعضهم إٔب بعض بالسيوؼ، فما ٠بعنا إالٌ كقع السيوؼ فَبجل 
على ا٥باـ، تقصف القنا، كأحدؽ ا٣بيل على ٧بمد بن ٧بمد فقتل بْب يديو بشر كثّب، 
كصرب الفريقاف ٝبيعا، كخرج أىل السوس فعلوا البيوت كا١بدر كرموا با٢بجارة كالنّباف، 

من أىل « ٝباعة»و الشوؾ ُب ٝباعة من األعراب كككربكا من خلفنا، فا٫باز إليهم أب
الكوفة فرآه الناس حْب رجع فظنوا أهنا ىزٲبة، ككضع أصحاب الباذغيسى فيهم السيوؼ 



فقتلوا كأسركا حٌب حجزىم الليل كتفرؽ الناس ُب القرل كا١بباؿ، كركب أبو السرايا كجهو 
عْب إٔب ا١ببل، فلم يزؿ ك٧بمد بن ٧بمد كأبو الشوؾ كٝباعة من األعراب كجوىهم راج

الناس يتفرقوف عنهم حٌب ما بقي معو من أصحابو أحد، كتقطعت ّٔم أفراسهم، فا٫بازكا 
شيباف فاستضافو كأقاـ « بِب»إٔب قرية من قرل حلواف، فوجد أبو السرايا ّٔا رجبلن من 

أبا  عنده ليلتو تلك، كأصبح الشيبا٘ب فأتى الكيدعوس، ككاف على طريق ا١ببل فأخربه أف
السرايا ُب منزلو، فلم يشعر أبو السرايا إالٌ با٣بيل قد أحاطت بالقرية فخرج من الدار الٌب  

، كنذربو الكيدعوس فأحاط با١ببل «من القرية»كاف فيها فعبل جببل كاف قريبا منو 
 كصعدت إليو الرجاؿ من كل ناحية، فكاف يشد عليهم عند رأس كل شعب كىو يقوؿ:

 اؾ ا٤بوت .... ما بعد ما عيمرت إالَّ الفوتيا نفس صربان قد أت
فقاتل حٌب أكجعتو الرماح، كأثخنتو السيوؼ، كضعف حٌب كاد يسقط ٲبينان كمشاالن كناداه 
الكيدعوس: يا أبا السرايا، إنك مأسور فانزؿ تاركا فإنك آمن، فاستوثق منو أبو السرايا 

و، كقيده، فقاؿ لو أبو السرايا: باألماف ٍب نزؿ، فلما صار ُب يده أخذ سيفو كأكثق كتاف
 فأين أمانكم؟

 فقيل: ليس عليك بأس.
 فقاؿ لو الكيدعوس: ادف مِب، فدنا منو.

فقاؿ: كيلك ياكيدعوس كيلك أنت أمنتِب فقبلت أمانك كصدقتي قولك كلست أشك ُب 
 القتل، كأنا أكلفك حاجة تقضي ّٔا حقي، كتكوف عوضا من غدرؾ يب.

 قاؿ لو كيدعوس: نعم.

ؿ لو: ٧بمد بن ٧بمد كأبو الشوؾ خلفتهما ُب بعض الشعاب فإف كانا حيْب فاطلب فقا
٥بما األماف، فأمر الكيدعوس بطلبهما فظفرّٔما، كأيكثقا كتافان كبعث ّٔما إٔب ا٢بسن بن 

 سهل.
[ حدثنا أبو العباس بإسناده عن ا٥بيثم بن عدم، قاؿ: كنت حاضران ٦بلس ا٢بسن بن 52]



 لسرايا، فلما دخل عليو قاؿ لو ا٢بسن: من أنت؟سهل حْب قدـ بأيب ا
 قاؿ: أبو السرايا بن منصور الشيبا٘ب.

قاؿ: بل أنت الغادر الفاجر، ما الذم ٞبلك على ما فعلت من ا٣بركج على أمّب ا٤بؤمنْب 
 كالقتل ٤بن قتلت من ا٤بسلمْب؟

 قاؿ: جفوة الوالة، كسوء ا٢باؿ كتقدٙب من ال يستحق التقدٙب.
 يكن لك ديواف مع ىرٜبة.قاؿ: أكٓب 

 قاؿ: بلى كلكنو جهل حقي كحرمٍب، كقدـ علي غّبم.
قاؿ: فهذا ىرٜبة أساء إليك كفعل بك ما فعل، فما الذم أساء إليك أمّب ا٤بؤمنْب حٌب 

 نكثت بيعتو كخرجت عن طاعتو؟
 قاؿ: استغوا٘ب جهاؿ من الكوفة كرككا ٕب الركايات.

 ف تقدـ على أما٘ب؟قاؿ: أكٓب أيؤمنك، فما الذم منعك أ
، فكرب ا٢بسن كقاؿ: ككذلك يقتلك القضاء كالقدر.  قاؿ: القدر الغالب، كالشقاء البلـز

 قاؿ: استبقِب أيها األمّب فواهلل ألنصحنك نصيحة ٓب ينصحها أحد من الناس.
 قاؿ: كذبتك نفسك، كأخطأ أملك قم ياىاركف بن ٧بمد فاقتلو بأخيك.

 ي ركعتْب أختم ّٔا عملي.فقاؿ أبو السرايا: أنظر٘ب أصل
 قاؿ: بل ذاؾ فرار من ا٤بوت، كحبان للحياة.

قاؿ: لو فررت من ا٤بوت ما كقفت ىذا ا٤بوقف، كمىا أنا بأكؿ رجل قتل كا٤بوت يعفو كل 
 أجل، كمىا عند اهلل خّبه كأبقى، فضرب ىاركف عنقو، كأمر ا٢بسن بصلبو على جسر بغداد.

مارة فأشرؼ ا٤بأموف فرؽ لو كتعجب من صغر سنو كقدـ ٗبحمد بن ٧بمد فأدخل دار اإل
كحداثتو، فىمىنَّ عليو كأمر لو بصبلة، كإنزاؿ كأرزاؽ، ٍب خرج فدخل على ٝباعة من أىل 

 بيتو من آؿ علي عليهم السبلـ فقالوا: ما فعل معك ابن عمك؟ فأنشأ يقوؿ:



 رآ٘ب بعْب قد رأل اهلل ذلكم .... ككاف يسّبا عنده أعظم ا ١بـر
 ض عن جهلي كداكل سقامو .... بطب أناة أذ ىبت نكث السقمفأعر 

 لئن كاف حقان ما جنيت لقد عفا .... معاملة اإلحساف من ملك ضخم
 ٗبنّْ أمّب ا٤بؤمنْب كطولو .... ىىدىٍت كآكىت باألمن ركحي إٔب جسمي

 سأمنحو شكران أدٙب اتصالو .... مدل الدىر أقصى منتهى غاية الوىم
، كحفظ ٍب قاؿ: أغضى كاهلل  عن العورة، كنفس الكربة، ككصل الرحم، كعفا عن ا١بـر

٧بمدان ُب أىلو، كاستوجب الشكر من أىل بيتو، ٍب كجو ٧بمدان عليو السبلـ كأبا الشوؾ إٔب 
 خراساف فلم يزؿ ّٔا بأكـر مثول، كأحسن حاؿ حٌب طعن ُب جنازتو فمات عليو السبلـ.

الناس أنو ٤با أمر بضرب عنق أيب السرايا أمر أف قاؿ: فهذا ما كاف من أمرىم، كذكر بعض 
يعلق رأسو ُب عنق أيب الشوؾ كٲبضى بو إٔب ا٤بدائن فيدار بو فيها، فلما فعلوا ذلك ردكه 

 إٔب ا٢بسن بن سهل فبعث بالرأس كٗبحمد بن ٧بمد كبأيب الشوؾ إٔب خراساف.
رايا عنها كحارب ا٤بسودة كيقاؿ: إف ٧بمد بن ٧بمد بن زيد أقاـ بالكوفة بعد خركج أيب الس

سنة كثبلثة أشهر كأيامان، كقصد ٔبيشو بغداد، كىو ُب زىاء عشرة آالؼ كزيادة، ككاف بينو 
كبْب ا٢بسن بن سهل كزير ا٤بأموف ٟبسة عشر كقعة حٌب كاَب بنفسو كٔبيشو إٔب فرسخْب 

 من بغداد، كقاتل حٌب ٓب ير الناس ُب زمانو مثلو رٞبة اهلل عليو.
قتالو ا٢بسن بن سهل ُب زىاء ٟبسْب ألفا من أىل بغداد، كقد تسَبكا بالتوارؾ كخرج إٔب 

كالَباس حٌب قتل بينهم عشرة آالؼ كزيادة، كأسر ٧بمد بن ٧بمد بن زيد عليو السبلـ ُب 
آخر الوقعة على شط الفرات، كىو ٦بركح، كٞبل إٔب خراساف إٔب عند ا٤بأموف ٗبرك، 

را كىو ابن إحدل كثبلثْب سنة، كيقاؿ: ثبلث كثبلثْب سنة. فحبسو سران كقتلو سران كدفنو س
 كاهلل أعلم.

 ( اإلماـ ٧بمد بن سليماف )ع([21])
خرج ٧بمد بن سليماف ىذا با٤بدينة، ككثب عليو ابن األفطس ا٢بسن بن ا٢بسن كقاتل 



ل كأبلى كاجتهد، ككاف رجبلن فاضبلن ناسكان، فخذلو الناس كتوارل بعد أف أظهر رايتو، كقات
أعداءه كضبط ا٤بدينة كنواحيها، كمات بعد ذلك كىو ابن ستْب سنة، ككاف مع ٧بمد بن 
إبراىيم أياـ حياتو، كخبلفتو، فلما قتل ٧بمد بن إبراىيم قاـ من بعده ٧بمد بن ٧بمد بن 

 زيد، ٍب قاـ من بعده ٧بمد بن سليماف بن داكد.

 ( اإلماـ القاسم بن إبراىيم بن إ٠باعيل )الرسي([22])
 ـ( 860 - 795ىػ /  246 -ىػ  169)

 ]بعض من أخباره[
[ حدثنا أبو العباس أٞبد بن إبراىيم ا٢بسِب رضي اهلل عنو عن ٰبٓب بن ا٢بسْب 53]

العلوم صاحب ]كتاب[ األنساب قاؿ: حدثِب ٧بمد بن ٰبٓب العثما٘ب، قاؿ: كنت ٗبصر 
أبغل ٙبمل دنانّب، فردىا، فسمعت ا٢بركرم ٞبل إٔب القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ سبعة 

 فيقاؿ: إف امرأتو المتو فهو حيث يقوؿ:
 تقوؿ الٍب أنا ردء ٥با .... كقاء ا٢بوادث دكف العداء

 ألست ترل ا٤باؿ منهلة .... ٨باـر أفواىها باللُّهى
 فقلت ٥با كىي لوامة .... كُب عيشها لوصحت ما كفى

 ُبدعيِب ىديت أناؿ الغُب .... بيأس الضمّب كىجر ا٤ب
 كفاؼ امرئو قانع قوتو .... كمن يرض بالقوت ناؿ الغُب
 فإ٘ب كمىا رمت من نيلو .... كقبلك حب الغُب ما ازدىى
 كذا الداء ىاجت لو شهوة .... فخاؼ عواقبها فاحتمى

 ]اجتماعو بأٞبد بن عيسى كعبد اهلل بن موسى[
قاؿ: حدثنا العبلئي  [ ]أخربنا السيد أبو العباس ا٢بسِب[ عن ٧بمد بن يزيد ا٤بهليب54]

قاؿ: صرت إٔب أٞبد بن عيسى كىو متوار بالبصرة فسألتو أف ٰبدثِب بأحاديث، فقاؿ: ٤با 



طلبنا ىاركف خرجت أنا كالقاسم بن إبراىيم، كعبد اهلل بن موسى بن عبد اهلل بن ا٢بسن، 
القاسم فتفرقنا ُب الببلد، فوقعت ُب ناحية الرم، ككقع عبد اهلل بن موسى بالشاـ، كخرج 

بن إبراىيم إٔب اليمن، فلما توُب ىاركف اجتمعنا با٤بوسم فتشاكينا ما مرَّ علينا كنالنا، فقاؿ 
القاسم عليو السبلـ: أشد ما مرَّ يب أ٘ب ٤با خرجت من مكة أريد اليمن صرت إٔب مفازة ال 

٥با  ماء فيها، كمعي زكجٍب ابنة عمي، كّٔا ٞبىٍله فجاءىا ا٤بخاض ُب ذلك ا٤بوضع فحفرت
حفرة لتتؤب أمر نفسها، كضربت ُب األرض أطلب ٥با ماء، فرجعت كقد كلدت غبلما 

كجهدىا العطش، كأ٢بت ُب طلب ا٤باء فرجعت إليها كقد ما تت كالصيب حي، فكاف بقاء 
الغبلـ أشد علي من كفاة أمو، فصليت ركعتْب كدعوت اهلل أف يقبضو، فما فرغت من 

 دعائي حٌب مات.
بن موسى أنو خرج ُب بعض قرل الشاـ كقد جد بو الطلب كأنو صار إٔب  كشكا عبد اهلل

بعض ا٤بساّب، كقد تزيا بزم األكىرىة، كا٤ببلحْب فسخره بعض ا١بند كٞبل على ظهره، كأنو  
كاف إذا أعيا كضع ما على ظهره لبلسَباحة ضربو ضربا مربحا، كقاؿ: لعنك اهلل كلعن من 

 أنت منو.

ف من غليظ ما نالِب أ٘ب صرت إٔب كرزنْب كمعي ابِب ٧بمد كقاؿ أٞبد بن عيسى: ككا
فتزكجت من بعض ا٢باكة ىناؾ، كاكتنيت بأيب جعفر ا١بصاص، فكنت أغدك كأقعد مع 

بعض من آنس بو من الشيعة ٍب أركح إٔب منزٕب، كأ٘ب قد عملت يومي، كأكلدت ا٤برأة بنتا، 
مثل الذم أظهرت، فلما صار  كتزكج ابِب ٧بمد إٔب بعض موإب عبد قيس ىناؾ، كأظهر

البنٍب ٫بو عشر سنْب طالبِب أخوا٥با بتزكٯبها من رجل من ا٢باكة لو فيهم قدر، فضقت لو 
ذرعان ٤با دفعت إليو، كخفت إظهار نسيب كأّب القـو علي ُب تزكٯبها ففزعت إٔب اهلل 

، فأصبحت «كالعوض»كتضرعت إليو ُب أف ٱبتار ٥با كيقبضها كٰبسن علي ا٣بلف 
الصبية عليلة، ٍب ماتت من يومها، فخرجت مبادران إٔب ابِب ٧بمد أبشره فلقيِب ُب الطريق ك 



كأعلمِب أنو كلد لو ابن فسميتو عليان كىو بناحية كرزنْب ال أعرؼ لو خربا لبلستتار الذم أنا 
 فيو.

 ]خركجو )ع([
الكوُب بالكوفة، [ ]أخربنا أبو العباس ا٢بسِب قاؿ: أخربنا[ علي بن ا٢بسْب بن شقّب 55]

ُب شعباف سنة ست كٟبسْب كثبلٜبائة، قاؿ: حدثِب ٧بمد بن منصور ا٤برادم بالكوفة، سنة 
تسعْب كمائتْب، قاؿ: كنت ُب منزٕب بالكوفة سنة عشرين كمائتْب كئيبان حزينان ٤با فيو آؿ 

د بن ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم كمىا فيو شيعتهم، حٌب استأذف علي أبو عبد اهلل أٞب
عيسى بن زيد بن علي بن ا٢بسْب بن علي عليهم السبلـ فاستقبلتو، كأدخلتو منزٕب، 

كرحبت بو، كسرتِب سبلمتو من البصرة، ٍب ما شعرت بشيء كأنا ُب ا٢بديث معو كالتوجع 
٤با فيو أمة ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم حٌب استأذف إٕب أبو ٧بمد القاسم بن إبراىيم بن 

سي عليو السبلـ فاستقبلتو كأدخلتو، كرحبت بو، كسررت بسبلمتو من ا٢بجاز، إ٠باعيل الر 
كجعلنا نتحدث، كنذكر ما فيو الناس من الظلم كالتعدم، كمىا تغلب عليو ا١بائركف، حٌب 

استأذف عبد اهلل بن موسى بن عبد اهلل بن ا٢بسن عليو السبلـ فغدكت فاستقبلتو، كأدخلتو 
كقدكمو من الشاـ سا٤با؛ ألنو كاف ٔببل لكاـ ؛ كأقبل عليو الدار، كىنأت لو بسبلمتو، 

 أٞبد بن عيسى كالقاسم بن إبراىيم يسأالنو عن حالو كأمره.
قاؿ: كرآىم أبو ٧بمد ا٢بسن بن ٰبٓب بن ا٢بسْب بن زيد عليهم السبلـ فجاءنا كدؽ علينا 

هلل الذم ٝبعنا الباب فقمت ففتحت لو فسلم على القـو كدعا٥بم بالسبلمة، كقاؿ: ا٢بمد 
 كإياكم ُب دار كٕب من أكليائنا.

قاؿ ٧بمد بن منصور: كىؤالء ىم الذين كاف يشار إليهم كيفزع السلطاف منهم، كقد 
 امتنعوا عن ا٢بضور عندىم كُب ٦بالسهم، كأخذ عطاياىم.

قاؿ ٧بمد بن منصور: فورد علي من السركر ما ال أحسن أف أصفو، كدىشت كأردت أف 
 يأكلوف، فقالوا: إٔب أين ٛبضي زرناؾ كتَبكنا كٚبرج؟ أخرج فآخذ ما



 فقلت: يا سادٌب، آخذ لكم ما يصلح من ا٤بأكوؿ.
 فقالوا: كمىا عندؾ شيء؟.
 قلت: بلى، كلكن أستزيد.

 قالوا: كمىا عندؾ؟
 « .سابرم»فقلت: عندم خبز كملح كلنب كٛبر 

نأمن، فقمت كاستوثقت من فقالوا: أقسمنا عليك ال تزيد على ىذا شيئان، كأغلق الباب ل
الباب كأغلقتو، كقدمت إليهم طبقان عليو خبز كملح، كخل كلنب كٛبر، فاجتمعوا ك٠بوا اهلل 
عزَّ كجل، كجعلوا يأكلوف من غّب حشمة حٌب استوفوا كشربوا من ماء الفرات الذم كاف 

وا مدكا عندم، كقاموا فتوضئوا للصبلة فصلوا صبلة األكٔب فرادل، ككحدانا، فلما انقلب
أرجلهم كل كاحد على سجادتو يتحدثوف كيغتموف ألمة ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

كمىا ىم فيو من ا١بور، كالظلم، فقمت كقعدت على عتبة الصفة لّبا٘ب ٝباعتهم، كبكيت، 
كقلت: ياسادة أنتم األئمة، كأنتم أكالد رسوؿ اهلل كأكالد علي كفاطمة صلوات اهلل عليهم 

، كأنتم أىل العقد كا٢بل، كأنتم العلماء، كاألئمة من ذرية «نتم ا٤بشار إليكمكأ»أٝبعْب 
النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ككلد الوصي عليو السبلـ قد اجتمعتم كٝبع اهلل بينكم، 
ك٫بن ببل إماـ، كال لنا ٝبعة كال ٝباعة، كال عيد، فارٞبوا كرب سِب، كاعملوا فيما يقربكم 

كبايعوا كاحدا منكم، أعلمكم كأقواكم حٌب يكوف الرضا منكم، ترضوف إٔب اهلل عز كجل، 
ٕب كألمثإب كللمسلمْب، كال ٭بوت ميتة جاىلية ببل إماـ، كيكوف لنا إماـ نطيعو كنعرفو »بو 

 «.ك٭بوت بإماـ
فقالوا صدقت: أيها الشيخ، ما أحسن ما قلت، كإف لك ملتنا، ك٢بمنا كدمنا، كأنت منا 

 نطقت فهو الصواب، ك٫بن نفعلو بإذف اهلل إف شاء اهلل.أىل البيت، كمىا 
قاؿ: فقلت: فرحو٘ب، كال تربحوا حٌب تربموه كال تؤخركه إٔب ٦بلس آخر، فإنا ال نأمن من 

 ا٢بوادث.



فربز أبو ٧بمد القاسم إبراىيم، كأقبل على أيب عبد اهلل أٞبد بن عيسى كقاؿ: إف شيخنا 
، كقد اخَبتك ألمة ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم كأنت ككلينا قد قاؿ قوالن صادقان متفقان 

العآب القوم تقول على ىذا األمر، فقد رضيتك، كرضي أصحابنا فػىتػىوىؿَّ ىذا األمر، فمد 
يدؾ أبا يعك على كتاب اهلل كسنة رسولو، فأنت الرضا لنا، ما تقولوف يا أصحابنا؟ قالوا 

اهلل كأنت يا أبا ٧بمد حاضر، إذا حضرت ٝبيعان: رضا رضا، فقاؿ أٞبد بن عيسى: ال ك 
فبل ٯبب ألحد أف يتقدمك، كٱبتار عليك، كأنت أكٔب بالبيعة مِب، فقاؿ القاسم: اللهم 
]غفرا[، اللهم غفرا، أرضاؾ كأسألك أف تقـو بأمر أمة ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

 فتحيلو علي، فقاؿ: ال يكوف ذلك كأنت حاضر.
على عبد اهلل بن موسى، فقاؿ: يا أبا ٧بمد قد ٠بعت ما جرل كقد قاؿ: ٍب أقبل القاسم 

 امتنع أبو عبد اهلل أف يقبل ما أشرت بو، كأنت لنا رضا، كقد رضيتك لعلمك كزىدؾ.
فقاؿ: يا أبا ٧بمد ٫بن ال ٬بتار عليك أحدان، كقد أصاب أبو عبد اهلل فيما قاؿ، فأنت 

 الرضا لنا ٝبيعان.
أحلت علي أنت أيضان، ٓب تزىدكف ُب النظر ألمة أبيكم ٧بمد  فقاؿ القاسم: اللهم غفران 

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم كللناس عامة؟
ٍب أقبل على ا٢بسن بن ٰبٓب بن ا٢بسْب بن زيد، فقاؿ: فأنت يا أبا ٧بمد اقبل ىذا األمر 
 فإنك أىل لو، كأنت قوم على النظر فيو، كالبلد بلدؾ، كتعرؼ من أمر الناس ماال نعرؼ.
فقاؿ: يا أبا ٧بمد كاهلل اليتقدـ بْب يديك أحد إالٌ كىو ٨بطئ، أنت اإلماـ، كأنت الرضا، 

 كقد رضيناؾ ٝبيعان.
 فقاؿ القاسم: اللهم غفران اللهم غفران.

، فقاؿ: إف أبا ٧بمد لنا رضا كقد رضيت بو.  قاؿ: ٍب إف أٞبد بن عيسى أقبل على القـو
 صدقت أيها الشيخ. قاؿ عبد اهلل بن موسى كا٢بسن بن ٰبٓب:



قاؿ ٧بمد بن منصور: فخفت أف يفوتنا كقت صبلة العصر، كٓب يربموا أمرا حٌب أسىرَّ أٞبد 
بن عيسى إٔب القاسم إبراىيم كأخذ يده، كقاؿ: قد با يعتك على كتاب اهلل كسنة نبيو 

ان.. صلى اهلل عليو كآلو كسلم كأنت الرضا، فجعل القاسم صلوت اهلل عليو يقوؿ: اللهم غفر 
اللهم غفران، ٍب بايعو عبد اهلل بن موسى، كا٢بسن بن ٰبٓب كرضوا بو، كقالوا ٕب: با يع، 

فقمت إليو كبايعت القاسم بن إبراىيم على كتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
 ٍب قاؿ ٕب القاسم: قم يا أبا عبد اهلل كأذّْف، كقل فيو: حي على خّب العمل، فإنو ىكذا نزؿ

بو جربيل عليو السبلـ على جدنا ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم ، فقمت، كأذنت 
كركعت كأقمت فتقدـ القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ فصلى بنا ٝباعة صبلة العصر، كباتوا 

عندم تلك الليلة، كصلى بنا ا٤بغرب كالعشاء ٝباعة، فلما أصبحوا تفرقوا، كمضى القاسم 
ز، كأٞبد بن عيسى إٔب البصرة، كعبد اهلل بن موسى إٔب الشاـ، كرجع بن إبراىيم إٔب ا٢بجا

 ا٢بسن بن ٰبٓب إٔب منزلو، فكانوا على بيعة القاسم عليو السبلـ.
[ حدثنا أبو العباس ا٢بسِب رضي اهلل عنو بإسناده عن إ٠باعيل بن ٧بمد بن إبراىيم 56]

 دحو كأنشده قصيدة يقوؿ فيها:قاؿ: ٤با استوَب عمي غلتو ٖبمسْب ديناران فلقيو رجل ٲب
 كلو أنو نادل ا٤بنادم بصوتو .... ببطن مُب فيما تعم ا٤بواسم

 من السيد السباؽ ُب كل غاية .... لقاؿ ٝبيع الناس الشك قاسم
 إماـ من أبناء األئمة قدمت .... لو الشرؼ ا٤بعركؼ كآّد ىاشم

 واطمأبوه علي ذك الفضائل كالنهى .... كأبناؤه كاألمهات الف
 بنات رسوؿ اهلل أكـر نسوة .... على األرض كاآلباء شم خضاـر

 قاؿ: فأمر لو با٣بمسْب ديناران.
[ حدثِب أبو العباس ا٢بسِب قاؿ: قاؿ عيسى بن ٧بمد العلوم: قلت حملمد بن 57]

 منصور: يقولوف: إنك ٓب تكثر من لقاء القاسم عليو السبلـ؟
 ان كعشرين سنة.قاؿ: بلى صحبتو فيما كنت أقع إليو ٟبس

 قلنا: فإنك غّب مكثر عنو.



قاؿ: ككأنكم تظنوف أنا كلما أردنا كلمناه، من كاف ٯبسر على ذلك منا، كلقد كاف لو ُب 
 نفسو لشغل، كنت إذا لقيتو لقيتو كأ٭با ألبس حزنان.

 ]بيعة أىل مصر كخركجو منها[
بن الوليد قاؿ: اجتمع [ حدثنا أبو العباس ا٢بسِب بإسناده عن ٧بمد بن عبد العزيز 58]

إٔب القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ بعد قتل أخيو ٧بمد بن إبراىيم عليو السبلـ ا٣بارج 
بالكوفة مع أيب السرايا السرم بن منصور الشيبا٘ب، ككاف قبل خركجو معو صلوات اهلل عليو 

القاسم  من أصحاب ىرٜبة بن أعْب أىل مصر، فبايعو منهم عشرة آالؼ أك يزيدكف، كأقاـ
عشر سنْب يزيد شيئان أك ينقص، ٍب خرج منها خائفان يَبقب، حٌب  -ُب خفية -« عندىم»

 ٓب ٲبكنو ا٣بركج، فلبث ببلد ا٢بجاز كهتامة، كبايعو أىل مكة كا٤بدينة كالكوفة.

 ]خركجو إٔب اليمن[
ليو فلما أزؼ خركجو أنفذ إبراىيم بن ىاركف بغا الكبّب ُب عساكر كثيفة، فخرج القاسم ع

السبلـ إٔب ببلد اليمن، كاستخفى ىناؾ، كبث دعاتو ُب األقطار، ككاف أىل قزكين 
كا١بباؿ، كأىل طربستاف قد بايعوه، كبعث دعاتو من بِب عمو إٔب أىل بلخ، « كالرم»

كطالقاف كا١بوزجاف، كمركركذ، فبا يعوه كراسلوه ليبعث إليهم بولد لو، فلم يأؿ جهده ُب 
ره كانتشر أمره، سّبت ا١بيوش ُب طلبو ٫بو اليمن، فاستاـ إٔب حي الدعوة، فلما أبلى عذ

من البدك كاستخفى فيهم، ٍب راـ ا٣بركج با٤بدينة فأىب ذلك عليو أصحابو، كقالوا: العساكر 
تسرع إٔب ا٢بجاز كا٤بدينة، كليس للناس مّبة كال سبلح، ككاتبو أىل العدؿ من األىواز 

ُب أمره أحد، كال إلىبيعتو كإظهار دعوتو أسرع، كال عليها كالبصرة، ككانوا خواصو، كٓب يكن 
 أحرص من ا٤بعتزلة، كقد كاف كرد أرض مصر على مواعيد أصحابو غّب مرة.

 ]علمو كزىده كبعض فضائلو[
فلم يزؿ كذلك عمره أٝبع، صابران ُب اهلل، داعيان إٔب إحياء دين اهلل ٦بتهدان، مكدكدان متغيبان 



نو كال يفَبكف عنو، أعلم رجل كاف ُب زمانو، كأفقههم، كأزىدىم، من الظلمة، كىم يطلبو 
 كأحلمهم.

كمن أصحابو الفضبلء، كمن الينوط الكوفيوف بو أحدا ا٢بسن بن ٰبٓب بن ا٢بسْب بن زيد 
بن علي عم ٰبٓب بن عمر ا٣بارج بالكوفة، كلو من الركايات، كالتصانيف كالنقلة عنو ما 

 يكثر عن اإلحصاء.
أبوالعباس ا٢بسِب قاؿ: حدثنا ٧بمد بن ببلؿ عن ٧بمد بن عبد العزيز بن [ حدثنا 59]

الوليد قاؿ: سألت ا٢بسن بن ٰبٓب بن ا٢بسْب بن زيد بن علي عليهم السبلـ عن أيب ٧بمد 
القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ، فقاؿ: سيدنا ككبّبنا، كا٤بنظورإليو من أىلنا، كمىا ُب زماننا 

عتو يقوؿ: قد قرأت القرآف كالتوراة كاإل٪بيل كالزبور، كما علمي ىذا أعلم منو، كلقد ٠ب
بتأكيلها دكف علمي بتنزيلها، ٍب قاؿ: لو سألت أىل األرض من علماء أىل البيت؟ لقالوا 

فيو: مثل قوٕب، قيل لو: فأٞبد بن عيسى بن زيد؟ فقاؿ: أٞبد بن عيسى من أفضلنا، 
 كالقاسم إماـ.

سِب قاؿ: حدثِب جدم ا٢بسن بن علي بن إبراىيم قاؿ: [ حدثِب أبو العباس ا٢ب60]
حدثِب أبو عبد اهلل الفارسي، قاؿ: دخلنا مع القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ حْب اشتد بو 

فانتهى بنا إٔب ناحية فيها خاف، كاكَبل ٟبس  -أظنو قاؿ: أكائل بلد مصر  -الطلب 
٫بن ُب عىوىزو من النفقة، ك٘بزينا حجر ملتزقات، فقلت لو: جعلت فداؾ يابن رسوؿ اهلل 

بعض جحرة، ففرغ حجرتْب عن ٲبينو، كأخركين عن يساره، كنزلنا معو ُب الوسطى منهن، 
 فقاؿ: ىو أكقى لنا من ٦باكرة فاجر، ك٠باع منكر.

قاؿ: كحدثِب أبو عبد اهلل الفارسي قاؿ: ضاؽ باإلماـ القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ 
طلب حٌب نودم؛ ك٫بن مستخفوف معو خلف حانوت أسكاؼ من ا٤بسالك، كاشتد بو ال

خلَّص الزيدية؛ فبلغنا الصوت: أال برئت الذّْمة ٩بن آكل القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ 
ك٩بن اليدؿ عليو، كمن دؿ عليو فلو ألف دينار، كمن البز كذا ككذا، كاإلسكاؼ مطرؽ 



عت؟ قاؿ: كمن ٕب بارتياعي منهم، كلو يعمل اليرفع رأسو، فلما جاءنا قلنا لو: أما ارت
 قرضت با٤بقاريض بعد إرضائي رسوؿ اهلل عُب ُب كقاية كلده بنفسي.

 ( اإلماـ ا٥بادم إٔب ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم[23])
 ـ( 911 - 835ىػ /  298 - 220)

 ]بعض أخباره قبل خركجو إٔب اليمن[
اؿ: أخرب٘ب علي بن أيب سليماف: أهنم [ حدثنا أبو العباس ا٢بسِب رضي اهلل عنو ق60]

حضركا يوما آمل ]ك[الناصر ا٢بسن بن علي رضي اهلل عنو با٤بصلى، فجرل ذكر ٰبٓب بن 
ا٢بسْب، فقاؿ بعض أىل الرم كأكثر ظِب أنو أبو عبد اهلل ٧بمد بن عمرك الفقيو: كاف كاهلل 

 فقيها.
 قاؿ فضحك الناصر كقاؿ: كاف ذلك من أئمة ا٥بدل.

لعباس ا٢بسِب: ٠بعت أبا ٧بمد الركا٘ب رٞبو اهلل يذكر أهنم كانوا مع الناصر عليو قاؿ أبوا
السبلـ با١بيل قبل خركجو، فنيًعيى إليو ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ، فبكى بنحيب 

 كنشيج، ٍب قاؿ: اليـو اهند ركن اإلسبلـ.

 ]قدكمو طربستاف[
 ال.قلت لو: ترل أهنما تبلقيا ٤با قدـ طربستاف، قاؿ: 

ككذلك حدثِب جدم، قاؿ: كقدـ ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ علينا آمل كالناصر مع 
٧بمد بن زيد ُب عسكره ٔبرجاف كمعو أبوه، كبعض عمومتو كا٤بوإب، فنزلوا حجرة ٖباف 

 العبل، كقد أشار إليها، ك٫بن ٪بتاز ا٣باف.
بيو كعمومتو لو، ما كانوا قاؿ: كٓب أ٠بع بػىلىغى من تعظيم بشر إلنساف ما كاف من تعظيم أ

 ٱباطبونو إالٌ باإلماـ.
قاؿ: كامتؤل ا٣باف من الناس، كتكاثفت الغاشية حٌب كاد السطح يسقط، كعبل صيتة، 



فكتب إليو ا٢بسن بن ىشاـ من سارية؛ ككاف على كزارة ٧بمد بن زيداف ىذا ٩با يوحش 
 ابن عمك.

ا ّٔا أىبلن كشيعة، فقلنا: عسى اهلل أف فقاؿ: ما جئنا ننازعكم أمركم، كلكنا ذكر لنا أف لن
 يفيدىم منا.

 فخرجوا مسرعْب، كثيأّم عند القصار، كخفافهم عند األسكاؼ، كمىا اسَبجعوىا.
قاؿ: كٞبلنا إليهم من منازلنا ٢بمان كدجاجا، كشيئان ٩با يصطبغ بو من ما حضرىم، أك غّبه، 

 فسألنا بعض ا٤بوإب،فتناكلوا إال من اللحماف فإهنا ردت إلينا كهيئتها، 
فقاؿ: إنو يقوؿ: بلغِب أف الغالب على أىل ىذه البلد التشبيو كا١برب فلم آمن أف يكوف 

من ذبيحتهم، كقد ٠بعت أف أىلنا ّٔذا البلد ال يتوقوف ذبائحهم، ككاف يشدد ُب الذبائح 
 تأسيا بالقاسم عليو السبلـ.

 ]سبب رجوعو من اليمن ا٤برة األكٔب[
و العباس ا٢بسِب رٞبو اهلل قاؿ: أخرب٘ب الشيخ أبو ا٢بسْب علي بن [ حدثِب أب61]

إ٠باعيل بن إدريس أنو ٠بع أباه رٞبو اهلل يقوؿ: قدمت ا٤بدينة كقد كردىا ٰبٓب بن ا٢بسْب 
من اليمن مغاضبا أىلها أهنم ال يطيعوف اهلل، كال يأمركف با٤بعركؼ، كال ينهوف عن ا٤بنكر، 

 فَبكهم كاعتزؿ أمرىم.
فوردت كتب أىل اليمن على أبيو ا٢بسْب بن القاسم، كعمومتو با٤بدينة يتوسلوف ّٔم  قاؿ:

على ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ كيرغبوف إليهم ُب التشفع إليو، حٌب يعاكدىم، فإهنم 
يأٛبركف لو، كال ٱبالفونو ُب شيء، فقد أخلفت ٜبارىم كزركعهم كأسرع ا٤بوت منذ خرج ُب 

 فأجأّم كعاكدىم بعد تشفع كثّب من أبيو كعمومتو كاستقصاء شديد.مواشيهم كأنعامهم، 
[ قاؿ أبو العباس ا٢بسِب رٞبو اهلل: كقد حدثِب أبو عبد اهلل اليما٘ب رٞبو اهلل ككاف 62]

قاؿ: كاف سبب خركجو عنهم  -فارس ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ كأحد أبطاؿ أصحابو
كأبو العتاىية ىذا ىو الذم دعا ٰبٓب  - العتاىية أف بعض القواد، أظنو قاؿ: من أرحاـ أيب



كقاـ  -بن ا٢بسْب عليو السبلـ من ا٤بدينة كسلم أمر اليمن إليو، ككاف كاليها على أىلها 
 -بْب يدم ٰبٓب بن ا٢بسْب منخلعا متجردان من كل شيء تقربا إٔب اهلل عزَّ كجل كإنابة إليو 

كشهد عليو عنده أنو شرب مسكرا، فبعث إليو ككاف ٰبٓب بن ا٢بسْب بلغو عن ىذا القائد 
من يقدـ بو ليقيم حد اهلل عليو فامتنع، فركب ىو عليو السبلـ بأصحابو إٔب حيث كاف 
 الرجل فامتنع عليو فغضب كخرج، كقاؿ: ال أكوف كا٤بصباح يضيء لغّبه كٰبرؽ نفسو.

 رع فيما علمتو.ككاف ىذا أبو عبد اهلل رٞبو اهلل من خلَّص أصحابو كأىل الفضل كالو 

 ]جهاده للقرامطة[
كحدثِب أنو حضر معو عليو السبلـ ثبلثا كسبعْب كقعة مع القرامطة، كأف كبّبىم، كرئيسهم 

 يومئذ رجل يعرؼ بعلي بن الفضل، ككاف كذابا ميتػىنىبّْيان.
كحكي أنو خرج مرة ُب عسكر جرار ال يقادر قدرىم كعددىم، كأف ا٥بادم عليو السبلـ 

بعض الليل فمنحوه أكتافهم، كقتل منهم مقتلة عظيمة، كغنم شيئان كثّبا، كأنو كافقهم ُب 
 ٠بع من عساكرىم التأذين بأشهد أف علي بن الفضل رسوؿ اهلل.

ٍب خرج ىذا اللعْب ٔبنوده، كحده كحديده ٫بو الكعبة ليهدمها، كأف طريقهم ٓب تكن على 
كمىا ٮبوا بو، فنادل ُب أصحابو  ]طريق[ ٰبٓب بن ا٢بسْب فبلغ ٰبٓب بن ا٢بسْب خربىم،

فاجتمعوا، فقاؿ: إف ىؤالء قد خرجوا ٤با ٮبوا بو من ىذه الفادحة ُب اإلسبلـ، كمىا أدرم 
، فتأىبوا للَبصد ٥بم؛ فضعفوا كجبنوا لقلة عددىم إٔب  إالٌ أف الفرض ُب منابذهتم قد لـز

، فأىب عليهم، كخرج ّٔم، فلما قاربوا عسكر اللعْب تر  اءكا لو، فقاؿ ألصحابو: عدد القـو
 من ىؤالء؟

 فقالوا: العلوم صاحب اليمن كأصحابو.

 قاؿ: ما يريدكف؟
 قالوا: جاء ٧باربان لك. فأزرل ّٔم.

فقاؿ: ىو ما ٠بعت، فنزؿ بقومو كنزؿ ٰبٓب بن ا٢بسْب بأصحابو، كقد ىا٥بم كثرة أعداء 



ا٢بسِب قاؿ: حدثنا  [ حدثِب أبو العباس63اهلل ُب قلة عددىم، ككاف عدد ىم على ما ]
أبو عبد اهلل اليما٘ب رٞبو اهلل: ألف رجل، فقاؿ ٥بم ا٥بادم ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ: 

 ٩با تفزعوف، كأنتم ألفا مقاتل؟
 قاؿ: فقلنا: إ٭با ٫بن ألف.

 قاؿ: اتركو٘ب على ألف.
 ما الرأم عندكم؟«: ألصحابو»قاؿ: ٍب قاؿ ا٥بادم عليو السبلـ 

عشائر؛ ككاف ٩بن يقاتل راجبلن: ما ُب الرجَّالة أشجع مِب، كال ُب الفرساف قاؿ: فقاؿ أبو ال
أشجع منك، فانتخب من ا١بميع ثبلٜبائة رجل، فسلحهم بأسلحة الباقْب حٌب نبيتهم، 

فإنا ال نقدر عليهم، كال نطيقهم إالٌ ىكذا، فاستصوب ا٥بادم ذلك منو، ففعلوا ليبلن 
ن ا٢بسْب حٌب ركبوا أكتافهم، كىزموىم ?كىلىيىنصيرىفَّ اهلل ككقعوا فيهم ينادكف بشعار ٰبٓب ب

 [.40مىٍن يىنصيريهي ًإفَّ اهلل لىقىًومّّ عىزًيزه?]ا٢بج:

 ]بعض مواقفو ُب شبابو[
[ حدثِب أبوالعباس ا٢بسِب قاؿ: حدثِب أبو عبد اهلل اليما٘ب رٞبو اهلل قاؿ: كاف ٰبٓب 64]

ى فرس لو يقاؿ لو: أبو ا٢بماحم، كٓب يكن يطيقو بن ا٢بسْب عليو السبلـ إذا قاتل قاتل عل
من الدكاب غّبه، كٓب يكن بو من اٍلسيٍمًن كاٍلغيٍلًظ بل كاف كسطان من الرجاؿ، كلكن كاف 

 رجبلن شديدان قويان، ككاف يعرؼ بالشديد.
 كذكر أنو رآه شاؿ بر٧بو رجبلن كاف طعنو بو عن فرسو كرفعو بو فانثُب قصب الرمح كتكسر.

ذىابو السكة بإصبعو من الدراىم الصحاح كالدنانّب ا٤بدثرة كثنيتو العمود فمستفيض فأما إ
شائع، كقد ٠بعت غّب كاحد من أصحابو أنو قبض على أصابع رجل بيده السيف فهشم 

 األصابع على ا٤بقبض.
كمن ا٤بشتهر الذم يتحدث بو: أنو كاف لو على رجل ماؿ؛ كلعلو كاف قبل أف يلي األمر؛ 



لرجل، فخرج عليو، فأىول إٔب عمود قباف معلق ىناؾ فألول بو عنقو، فبقي طوقا فماطلو ا
 فيو إٔب أف سواه، كأخرج عنقو منو.

ك٠بعت بعض العرب ٩بن ا٠بو مثبت عندم، كتو٠بت فيو فضبل أف ٰبٓب بن ا٢بسْب كاف 
ما يدخل سوؽ ا٤بدينة كىو مراىق أكُب عنفواف بلوغو، كقد امَبكا شيئانمن موضع فيقوؿ: 

طعامكم ىذا؟ فيقاؿ: ا٢بنطة، فيدخل يده الوعا فيطحن منو بيده، ٍب ٱبرج يده كيقوؿ: 
 إ٭با ىو دقيق، يريهم شدتو كقوتو.

ك٠بعت ٧بمد بن علي بن سليماف الرسي رٞبو اهلل ٰبكي عن ابن ٧بمد بن القاسم بن 
يان كاف ٱبتلف إٔب إبراىيم أف ٰبٓب بن ا٢بسْب كاف غبلما حزكران با٤بدينة، كأف طبيبان نصران

أبيو ا٢بسْب بن القاسم على ٞبارلو يعا١بو ُب مرض كاف بو، فنزؿ عن ا٢بمار يومان، كتركو 
فلما خرج »على الباب، كدخل، فصعد ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ با٢بمار السطح 

، فتحّب الرجل، فقيل لو: نسألو أف «الطبيب فقد ا٢بمار، فقيل لو: صعد ٰبٓب بو السطح
« إنزالو»لو، فإف ا٤بثل السائر على أفواه الناس أنو إ٭با ينزؿ ا٢بمار من صعد بو، فسألوه ينز 

 فأنزلو، كدميت بنانو فبلغ ذلك أباه، فزبره، كخاؼ عليو العْب.
كقيل: إنو كاف أسديا، أ٪بل العينْب، كاسع الساعدين غليظهما، بعيد ما بْب ا٤بنكبْب 

 األسد، كذلك أقول بشر ُب الناس. كالصدر، خفيف الساقْب كالعجز، كأنو
كباشر ا٢بركب كالوقائع، كالطعن كالضرب، كتلقى أىواؿ ا٢بركب بنفسو، ما يأٌب بعضو بعد 

 ىذا.
ك٠بعت بعض أصحابو أنو كاف ٱبرج ُب ا٤بفازة كحرىمو على البعّب فانقلب البعّب ٕبرمو، فغدا 

قفو، كأمر أىلو بالنزكؿ، فلما ىو خلفو ليقف البعّب، فلم يقدر حٌب أخذ بذنب البعّب فأك 
 نزلوا انفصل الذنب مع النصف من البعّب بعركقو.

ك٠بعت أيضا أنو حْب دخل آمل كاف خفو عند اإلسكاؼ فبلحو اإلسكاؼ، كجفاه، 
كجعل بعض »كقت خركجو، كرفع العارضة بيده من اإلسطوانو، « خفافو»فأخذ خفا من 



كاؼ ا٣بف، كظن أنو سرؽ، كتعلق كبعضو معلقا، ففقد اإلس« ا٣بف ٙبت العارضة
 بإنساف.

قاؿ ٰبٓب: ال عليك خفك ٙبت العارضة، فنظركا فتعجبوا، فسألوه اإلخراج لو فرفع يده 
كأخرج ا٣بف، فبلغ صاحب السلطاف شجاعة أعرايب فتعلق بو، كقاؿ: إف لك لشأنا، كمىا 

 كقاؿ لو: أر٘ب من أنت إالٌ رجل ٩بن ٰبذر السلطاف جانبو، فسألو ٰبٓب اإلفراج عنو، فأىب
 شجاعتك شيئان.

 فقاؿ: ىل ٰبضر ُب ا٢باؿ شيء ٲبكن ٕب أف أريك؟
فقاؿ: ليس معي إالٌ دنانّب عيتىقه، فأخذ بعض الدنانّب فقطعو ببنانو قطعا، فأفرج الرجل 

 عنو.
ك٠بعت أنو كاف ٱبرج ُب ا٤بفازة على ٪بيب فجاءه أعرايب ليسلب منو شيئان، فدافعو فأىب، 

شيئان، كقاؿ: تعاؿ كخذ ىذه الدنانّب، فقاؿ: ألقها إٕبَّ، فقاؿ: تعاؿ كخذىا،  فأخذ بيده
 فذىب الرجل فأخذ بيده األخرل كغدا مع اإلبل، فأداره حٌب قطعو قطعة قطعة.

 ]بعض أخباره من سّبتو للعباسي[
قاؿ أبو ا٢بسن علي بن ببلؿ ٝبلة من أخبار ا٥بادم إٔب ا٢بق ا٤بنتخبة من كتاب )السّبة( 
الٍب ٝبعها علي بن ٧بمد بن عبيد اهلل العباسي، ككاف عليو السبلـ يسكن الفىرٍع من أرض 
ا٢بجاز مع أبيو كأعمامو كبِب عمو مقببلن على العلم كالدرس، مواظبا على النظر ُب الفقو، 

 مثابران على عبادة ربو.

 ]كفود أىل اليمن إليو )ع( ا٤برة األكٔب[
دعونو إٔب ببلدىم، كيعدكنو النصرة كا٤بعونة كالتأييد كا٤بواساة إٔب أف كافاه كفد أىل اليمن ي

بأنفسهم كأموا٥بم، كٝبع أيديهم إٔب يده على إحياء دين اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم ك٦باىدة أعداء اهلل كأعداء دينو، كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كذلك ُب 

ض معهم كأجاب دعوهتم كأغدل السّب حٌب كاَب صعدة من سنة أربع كٜبانْب كمائتْب، فنه



أرض اليمن فأظهر أىلها السركر ٗبقدمو، كاجتمعوا إليو كبايعوه على كتاب اهلل كسنة نبيو 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم فأقاـ بْب أظهرىم شهران، آمرا با٤بعركؼ، كناىيا عن ا٤بنكر، 

آلو كسلم فوجدىم نافرين منو مٍزكىرّْين عنو قد عامبلن بكتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل عليو ك 
ثقل عليهم ا٢بق كمالوا إٔب الباطل، كاتبعوا ا٥بول فجهد رضي اهلل عنو ُب تقوٲبهم 

كرياضتهم، كحرص على إرشادىم كىدايتهم، فتصعبوا عليو كٓب ٯبد فيهم إٔب ما حاكؿ 
بْب اهلل تعأب ا٤بقاـ بْب مساغان، كال إٔب تقوٲبهم كإصبلحهم سبيبلن، فلم ير فيما بينو ك 

أظهرىم، فانصرؼ عنهم على سبيل خفية، كاٚبذ الليل ٝببل، كانشمر إٔب ببلده، كأغذ 
ا٤بسّب كطول ا٤براحل كا٤بنازؿ حٌب عاد إٔب كطنو من أرض ا٢بجاز، فأقاـ ّٔا مع ٝباعة 

كاآلثار  أىلو جاريا على عادتو ُب طلب العلم كالنظر ُب ا٢ببلؿ كا٢براـ كالسنن كاألحكاـ
 كاألخبار ٦بدا لو مواظبا عليو.

 ]توجو الوفد إٔب اإلماـ ا٥بادم )ع( مرة أخرل[
من ٨بالفتو، كالعدكؿ عن أمره، كتبلكموا بينهم، « منهم»فندـ أىل اليمن على ما فرط 

كاتفقوا على أف يوجهوا إليو من كل قببيلة رجاالن معركفْب من خيارىم كصلحائهم فيسألونو 
، كيعلمونو ندمهم على ما فرط منهم، كالتوبة كاإلنابة ٩با قد أقدموا عليو من العودة إليهم

ترؾ طاعتو، كأهنم قد تعاقدكا كعاىدكا اهلل عزَّ كجل على أف يأٛبركا بأمره كيسارعوا إٔب 
نصرتو كيبادركا إٔب ما يدعوىم إليو كيبعثهم عليو كيندّٔم لو من ٦باىدة الظا٤بْب كمنابذة 

 الفاسقْب.
الوفد عليو كأدكا إليو ما ٙبملوا عمن كرءئهم من ٝباعتهم، كسألوا كتضرعوا كأ٢بوا،  فقدـ

فلم ير ا٥بادم رضي اهلل عنو أف يتقاعد عنهم كيتأخر عمىا دعوه إليو كبعثوه عليو، فصرؼ 
الوفد عنو أحسن صرؼ، ككعدىم أف ٱبرج إليهم كال يتأخر عنهم، كأقاـ بعد خركجهم من 

ن أمره كعهد إٔب أىلو، ٍب خرج ُب ٝباعة من بِب عمو كبِب أبيو، عنده أياما فأصلح م
 كعدة من ثقاتو كخدمو حٌب كاَب أرض اليمن.



 ]دخولو صعدة كبيعتو[
كنزؿ منها صعدة كاجتمع إليو أىلها، كمن حو٥با من خوالف كٮبداف كبِب ا٢بارث بن  

 كعب، كبِب عبد ا٤بداف.
تل بعضهم بعضان، كيغّب بعضهم على بعض، ككانت بينهم فتنة عظيمة، كعداكة قدٲبة يق

فدعاىم ا٥بادم رضي اهلل عنو إٔب ا٥بدل، كذكَّرىم بأياـ اهلل كزجرىم عمىا كانوا عليو، 
كهناىم عن الفتنة كا٤بعصية، ككعظهم بأبلغ ا٤بواعظ، كأحسن ا٣بطاب، فسارعوا إٔب قبوؿ 

كسلم كإحياء معآب الدين، قولو، كبايعوه على كتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو 
بعد الفرقة  -بربكتو  -ك٦باىدة الظا٤بْب، كمباينة الفاسقْب، كاختلط بعضهم ببعض كصاركا 

كالعداكة ا٤بفرطة إخوانا متحابْب، كتداعت إليو قبائل اليمن فبايعو أكثرىم، كفاء إٔب طاعتو 
 ٝبهورىم.

 ]توبة أيب العتاىية[
إٔب طاعتو، كىو ملك صنعاء كالشاـ، كأكثر ٨باليف  كتاب أبو العتاىية على يديو، كفاء

]ك[رساتيق اليمن، كسلم إليو ما كاف ُب يده من ا٤بمالك كاألمواؿ كاألثاث كتزىد كٓب يزؿ 
ٯباىد معو أعداءه كٰبرض كٯبد ُب نصرتو كإعزاز دعوتو، حٌب استشهد بْب يديو ُب بعض 

 أيامو كحركبو رٞبة اهلل عليو كمغفرتو كرضوانو.
اـ ا٥بادم إٔب ا٢بق عليو السبلـ فيما ببينهم يأمرىم با٤بعركؼ كينهاىم عن ا٤بنكر، كأق

 كٯباىد ٗبن أطاعو من تؤب عنو من ا١ببارين الظا٤بْب كيقاتل القرامطة كا٤بارقْب.
ككاف عليو السبلـ إمامان سابقان فاضبلن فقيهان عا٤بان بكتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو 

إٔب غّبٮبا، كرعان دينان زاىدان ناصحان جوادان سخيان  « عنهما» ّٔما، غّب عادؿ كسلم عامبلن 
 كرٲبان مربّْزان ُب ٝبيع ا٣بصاؿ احملمودة ا٤بقربة إٔب اهلل جل جبللو.

 ]مؤلفاتو[
كلو كتب كمصنفات ُب الدين كالشرع، منها كتابو ا١بامع ا٤بسمى كتاب األحكاـ ُب 



كاـ، قد ضمنو ما ٰبتاج إليو من أصوؿ الدين كشرائع ا٢ببلؿ كا٢براـ، كالسنن كاألح
اإلسبلـ مىا أعلم ألحد من أىل بيت رسوؿ اهلل كتابان ُب الفقو أٝبع كأكثر فائدة منو، كغّبه 

 من الكتب ُب الشرائع كاألدياف.

 ]شجاعتو كبعض حركبو[
 يكن ُب زمانو ككاف رضي اهلل عنو شجاعان بطبلن مقدامان ٪بدان قويان أيدان، شديد البطش، ٓب

لو شبيو كال نظّب، كال ُب البأس كالنجدة مثيل، كال عديل، كلو كقائع مشهورة، كأياـ معركفة 
كمقامات ٧بمودة، كحركب معلومة، قتل فيها صناديد الفرساف بيده، كىـز ا١بمع الكثّب، 

ريب كا١بم الغفّب بالقدر اليسّب، كلو ضربات مشهورة قد ذاع نبؤىا، كشاع خربىا ُب الق
كالبعيد، ضرب رجبلن من بِب ا٢بارث بن كعب ُب بعض أيامو بسيفو ُب كسطو فقده 

نصفْب، كطعن فارسان ُب بعض حركبو ُب ظهره كعليو الدرع فأنفذ السناف من صدره ككصل 
 إٔب قربوس سرجو فهشمو كحطمو.

ليو، كتداعت ُب بعض مغازيو عليو ٝباعة ال ٙبصى كثرة من بِب ا٢بارث كغّبىم كىجموا ع
كىو غار غافل كىو ُب دار من دكر قرية تعرؼ ّٔىجىر ُب ٪براف فتفرؽ عنو أصحابو كخذلو 
أكثرىم كٓب يبق معو إالٌ نفر من ا٤بهاجرين من أىل طربستاف من الكبلَّرية كالديآب، فلبس 
، فضرب رجبلن  سبلحو كركب فرسو كأمر بفتح باب الدار كخرج منها فحمل على القـو

جسده، كطعن آخر فنكسو صريعان، كطعن آخر فألقاه على عنق فرسو،  فأباف رأسو عن
فأفرجوا لو حٌب توسط ٝبعهم فاعتورتو الرماح كأخذتو السيوؼ، فخرج من بينهم كقد 

أصابتو جراحات، ٍب عطف عليهم كحده، فاستقبلو رئيس القـو مبارزان لو حنقان عليو فضربو 
حٌب كصل السيف إٔب حشوة بطنو فخر ميتان،  بسيفو، ضربة على عاتقو، كعليو الدرع فقده

كثابت إليو ٝباعة من أصحابو ٤با عاينوا ثباتو كمقاكمتو كحده مع ذلك ا١بمع الكثّب، كثبتوا 
 معو فمنحو اهلل أكتاؼ عدكه فاهنزموا ما بْب قتيل كأسّب.

ي كبلغِب أنو رضي اهلل عنو قاؿ بعد ذلك: ٤با ضربت رئيس القـو تلك الضربة رفعت سيف



عنو ألضربو فوجدت ريح الضربة، فعلمت أف اهلل قد قتلو كقويت بذلك منٍب كأفرغ اهلل 
كاهنـز العدك، كلو رضي اهلل عنو سول ما ذكرت مواقف كرٲبة « كأيد٘ب بالنصر»علي الصرب 

 ككقائع ُب أعداء اهلل مشهورة الٙبصى كثرة.

ينو عن جسده، ككاف يأخذ قوائم كبلغِب أنو كاف يضرب بسيفو عنق البعّب البازؿ الغليط فيب
 البعّب ا٤بسن القوم فبل يقدر البعّب كإف جهد على النهوض.

 ]علمو كزىده كفضلو[
، كيتجزل «هتجدان كصبلة»ككاف مع ىذا ٦بتهدان عابدان يصـو أكثر أيامو، كٰبيي أكثر ليلو 

، كيقاسي من بالقليل من الطعاـ، قد شرل نفسو هلل كىاف عليو ما يلقى من احملن كاألىواؿ
الشدائد من ٨بالفة أىل اليمن لو مرة بعد أخرل، كثانية بعد أكٔب، كنقضهم العهود ا٤بؤكدة، 

كا٤بواثيق ا٤بغلظة، كنكثهم األٲباف بعد توكيدىا، كخركجهم من طاعتو، ك٧باربتهم لو 
مة كمعاكنتهم أعداءه عليو، كتقويتهم إياىم باألمواؿ سران كإعبلنان، ٓب يقاس أحد من األئ

 رضواف اهلل عليهم بعد ٧بمد كإبراىيم ابِب عبد اهلل بن ا٢بسن مثلو.
كلبث فيهم بضع عشرة سنة اليفَب كال يكل عن دعائهم إٔب طاعة رّٔم كاليىًهن كال يفشل 

عن تأديبهم كتقوٲبهم، كٞبلهم على حكم الكتاب كالسنة متقببلن سنة آبائو الراشدين 
اىدان أعداء اهلل، باذالن نفسو هلل مع قلة أنصاره كأعوانو، مقتديان ّٔديهم متبعان آثارىم، ٦ب

ككثرة ٧باربيو كأعدائو، حٌب جاءه أمر اهلل الذم ال ٧بيد عنو، كال مهرب منو، فاختار اهلل لو 
 ما عنده كقبضو إليو ٞبيدا مرضيان.

 ]عمره كمدة مكثو باليمن كتأريخ كفاتو[
عبد اهلل اليما٘ب، ًلكىم مات ا٥بادم عليو  [ حدثِب أبوالعباس ا٢بسِب قاؿ: سألت أبا65]

 السبلـ؟
قاؿ: توُب عليو السبلـ كىو ابن ثبلث كٟبسْب سنة، ىكذا أخرب٘ب ا٤برتضى عليو السبلـ، 



كخرج إٔب اليمن كىو بن ٟبس كثبلثْب سنة، فيكوف مدة أيامو على ىذا باليمن ٜبا٘ب عشرة 
ْب، ألف ا٥بادم عليو السبلـ خرج سنة، كخرج قبل ظهور الناصر إٔب طربستاف بثبلث سن

باليمن ُب سنة ٜبانْب كمائتْب، كدخل الناصر طربستاف آخر سنة إحدل كثبلٜبائة، فبْب 
ا٤بيقاتْب إحدل كعشركف سنة، كدخل الناصر الديلم سنة سبع كٜبانْب كمائتْب، فبْب 

ْب كمائتْب، ا٤بيقاتْب من السنْب سبع، كتوُب ا٥بادم عليو السبلـ ُب آخر سنة ٜباف كتسع
 فبْب كفاتو كدخوؿ الناصر ثبلث سنْب.

ك٤با كلد ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ أٌب بو إٔب القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ فأخذه 
ككضعو ُب حجره ا٤ببارؾ كعوذه كبارؾ عليو كدعا لو، ٍب قاؿ ألبيو: ما ٠بيتو؟ قاؿ: ٰبٓب، 

 ٰبٓب، توُب قبل ذلك. كقد كاف للحسْب بن القاسم أخ ألبيو كأمو يسمى
 قاؿ: فبكى القاسم عليو السبلـ كقاؿ: ىو كاهلل ٰبٓب صاحب اليمن.

 ]إخبار أمّب ا٤بؤمنْب علي )ع( بصاحب الَبٝبة[
العباسي مصنف سّبة ا٥بادم إٔب ا٢بق: قد جاءت « عبيد اهلل»قاؿ علي بن ٧بمد بن 

 الركايات الكثّبة ٗبقامات ا٥بادم كخركجو:
تكوف »ا٤بؤمنْب عليو السبلـ فيما ركاه أنس بن نافع أنو كاف يقوؿ:  فمن ذلك قوؿ أمّب

فًب بْب الثمانْب كمائتْب فيخرج من عَبٌب رجل ا٠بو اسم نيب ٲبيز بْب ا٢بق كالباطل كيؤلف 
 «.كما تتآلف قزع ا٣بريف»اهلل تعأب قلوب ا٤بؤمنْب على يديو 

الفرج من قبل اليمن، قاؿ  كركم عن الصادؽ عليو السبلـ أنو قاؿ: أكؿ ما يأتيكم
العباسي: فسألت أيب ككاف معو حْب خركجو فقاؿ: أكؿ ظهوره بالرس ٔببل الفرع، كذلك 
أنا خرجنا إليو كىو بو كمعو عماه ٧بمد كا٢بسن ابنا القاسم، ككاف معو أخوه عبد اهلل بن 

مناز٥بم، ٍب ا٢بسْب كٝباعة فأتيناىم فسلموا علينا كٙبدثوا عندنا ساعة، ٍب انصرفوا إٔب 
، فلما حضرت الصبلة كقمنا إليها قاؿ ا٥بادم عليو السبلـ لعمو «بعد العتمة»عادكا إلينا 

٧بمد: تقدـ يا عم صل بنا، فقاؿ: سبحاف اهلل ال ٯبوز ٕب أف أتقدـ عليك، فقاؿ ا٥بادم: 



قد جعلت األمر إليك. فتقدـ ٧بمد فصلى بنا، فلما سلم قاؿ: يا بن أخي استغفر اهلل ٕب 
 فإ٘ب قد تقدمت عليك فصليت بك، ككنت أحق بالتقدـ مِب.

فقاؿ ا٥بادم: غفر اهلل لك يا عم، ككاف يقوؿ عمو ٧بمد: لو ٞبلتِب ركبتام يا أبا ا٢بسْب 
١باىدت معك، فخرج عليو السبلـ كمعو ابنو ٧بمد كٝباعة من آؿ الرسوؿ كغّبىم من 

ر سنة أربع كٜبانْب كمىائتْب، خدمهم، قاؿ: فوصلنا إٔب صعدة لستة أياـ خلوف من صف
فقدمنا على خوالف، كفيهم تفرؽ كتباين ك٧باربات عظيمة، فأصلح ا٥بادم عليو السبلـ 

 بينهم، ٍب دبر أمرىم، كأمر الببلد، كأنفذ العماؿ.

يقوؿ: ما أعلم اليـو راية مثل راية بدر إالٌ رايتنا ىذه، كال « يومان »قاؿ العباسي: ٠بعتو 
ابتنا ىذه، ٍب قاؿ: ككيف اليكوف ذلك كإ٭با ٮبكم إظهار الدين عصابة أفضل من عص

كإحياء كتاب رب العا٤بْب، كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، ترقدكف كال ٛبنوف بظلم 
 كتقوموف كذلك.

مِب التبعتو  -ُب ىذا العصر-ك٠بعتو يقوؿ: قد قلت كاهلل مرتْب: لو علمت أف أحدان أقـو 
 ديو، كلكِب ال أعلمو.حيث كاف، كقاتلت بْب ي

ك٠بعتو يقوؿ كبيده مصحف: بيِب كبينكم ىذا، فإف خالفت ما فيو ٕبرؼ فبل طاعة ٕب 
 عليكم، بل عليكم أف تقاتلو٘ب.

ككاف يقوؿ: لوددت أنو كانت ٕب سعة ُب ا١بلوس، كإ٭با خرجت اضطراران لقياـ ا٢بجة 
عاد إٔب صعدة، ككاف شجاعان  علٌي، ٍب فتح ٪براف كأقاـ ّٔا كساير األمور ُب ٝباعتها ٍب

يضرب بو ا٤بثل ككاف يقوؿ ُب حركبو كيصيح: كيف رأيتم قتاؿ أىل العدؿ كالتوحيد ككاف 
ابنو أبو القاسم معو كىو الشجاع آّرب ٍب فتح خيواف كداف لو الناس ككاف يقوؿ الشعر، 

 فمما قاؿ:
 أنا ابن ٧بمد كأيب علي .... كعمي خّب منتعل كخإب

 ركم احتذائي .... كما حذم ا٤بثاؿ على ا٤بثاؿٕبذكىم لعم



 أنا ا٤بوت الذم ال بد منو .... على من راـ حريب كاغتيإب
 أخوض إٔب عدكم كل ىوؿ .... كأصرب عند معَبؾ النزاؿً 

 ]فتح صنعاء كنواحيها كأسر ابنو ا٤برتضى[
أىلها، كأقاـ  ٍب فتح صنعاء كدخلها كأقاـ ّٔا، كشرد ا٤بخالفْب عنها، كأخاؼ الظا٤بْب من

العدؿ ُب كافتها، ٍب حاربوا ا٥بادم كابنو ا٤برتضى، كأسركه من موضع يعرؼ ٗبدر ُب شهر 
رجب من سنة تسعْب كمائتْب فغدكا ّٔم إٔب صنعاء فبيتوىم ُب بعض الطريق، فلما أصبح 

ة اليـو الثا٘ب كىو يـو ا٣بميس، غدكا ٥بم باإلبل فأركبوىم عليها، ككاف أبوالقاسم على بغل
٘باه أصحابو كمضوا ّٔم حٌب أدخلوىم صنعاء، كطافوا ّٔم ُب أسواقها كخذؿ بذلك أىل 
صنعاء خذالن شديدان، كانصرؼ ا٥بادم إٔب ا٢بق حٌب صار إٔب كركر، كتتالت إليو األخبار، 
كأقاـ ّٔا، كأخباره يطوؿ كأطلعوا أبا القاسم حصن بيت بوس كصاحبو، فكاف ٩با قالو كىو 

 وس أشعار منها قولو:مأسور ُب بيت ب
 يا بيت بوس حللنا ُب حواؾ على .... خذالف أمتنا من بعد ميثاؽ
 ماذا اعتذارىم عند النيب غدان .... إذ ال تقوموف ُب نصرم كإطبلقي

ٍدبىاءى ًمٍن الؽً   أيطمعوف بدار ا٣بلد إهنم .... فيما رجوه على حى
 عن ساؽ ليس الرسوؿ براض بالذم فعلوا .... إذا ٥بم كشف ا٥بادم

 قل للعبيد إذاما جئت ناديهم .... كحو٥بم خزكا من كل فساؽ
 كأنِب بعد أياـ بدكلتكم .... كأنتم مزؽ ُب كل آفاؽ

 حٌب على رغمكم أ٪بو كيعقبكم .... ريب ٔبدة دنياكم بإخبلؽ
 ال تأمنِب فإف الدىر ذك عقب .... كاهلل ٰبدث أمران كل إشراؽ

 .. إف النصيحة ال تشرل بأكراؽحسيب عليكم ىبلؾ كاذكركا خربم ..
 أكل يـو أراكم تنقصوف كقد .... أرل عدككم يعلو بإسحاؽ



 ال ٙبسبوا أنِب آسىلحبسكم .... ك٫بوكم كاف بقربٍب كإعتاؽً 
 إف الذم نالِب فتح علي ٤با .... نويت ُب اهلل مع صربم كأخبلقي

 كقاؿ أيضان كىو مقيد:
 ٢بديد كحق الغر أىٍجدىاًدمال تكثركا إف قليب ليس يفزعو .... ثقل ا

 ما زرتكم بقفا ا٣بلى من عنت .... ُب يـو )أتوه( لو أكفوا ٗبيعادم
 لكن ٮبداف خلونا كما حفظوا .... لنا ذماـ رسوؿ اهلل ُب النادم

 كلوتنا صفت األبطاؿ ُب حدد .... ما كاف عمرؾ رىط العبد أندادم
 ك٘ب بأكالدملو كاف حوٕب خوالف ٤با رضيت .... يومان بَبكي كفد

 كأنفس كاقيات بالذماـ إذا .... جاءت اللئاـ فهم ىم خّب أسادم
 السابقوف إٔب التقول بفخرىم .... الذائدكف العدا عن حوزة ا٥بادم
 ذاؾ اإلماـ أمْب اهلل قد علموا .... كناشر ا٢بق ُب ا٢بضار كالبادم

 كقاؿ أيضان:
 جازأتعلم يا ركيك بِب طريف .... بأ٘ب ما هنضت من ا٢ب

 كُب أملي البقاء ٤بلك دنيا يدـك .... كما كقيت من ا٤براز
 كلكِب هنضت بثار ريب .... أذؿ الظا٤بْب لدل الرباز

 بطعن ُب ا٣بواصر كالَباقي .... كُب األكاسط ينفذ كا٢براز
 أك األخرل فتلك أجلُّ قدران .... كأعظم للثواب لدل آّاز

 من ا٤بخاز كٮبك أنت قينات كٟبر .... كفسق ال تفيق
 فميز بْب فعلكم كفعلي .... كبْب غول كفرؾ كاحَباز

 ٘بد٘ب إف صدقت أحق منكم .... كأكٔب با٤بقاـ كبا٢بياز
 كإف أيب اإلماـ كإف رغمتم .... لو الرٞبن باإلحساف جاز



 كقاؿ أيضان:
 كإليك يابن العبد إف قيودكم .... ألقل ُب عيِب من البواغي

 ا .... جزع النفوس ٗبعضل البلوائيفاربع عليك فليس شيمة مثلن
 أعلي ٘بلب بالقيود كإ٭با .... ىول ا٢بياة ٨بالف آبائي

 أحسبتِب ىىًلع ا١بناف كإ٭با .... أرضي تسيل عليكم ك٠بائي
 بالصرب إف خبلئقي ٧بمودة .... ككذاؾ كاف الغيرُّ من قدمائي

 كبصّبٌب ُب الدين ٙبجب نورىا .... زلل الطباع إذا أردت منائي
 لو شئت أف ال تعَبيِب ٧بنة .... ألقمت بْب مطارحي ككطائي

 كرفضت كل ٦ببب طاكم ا٢بشا .... كىجرت كل صوارمي كقنائي
 ك٤با قصدت الظا٤بْب ٗبهجٍب .... كطلبت حر ضرامها بضبائي
 فعلي ليس ٘بوز خطة باطل .... كعلى سوام فػىهىوّْليوا أعدائي

ائحان على مدينة شباـ، كخلع عليو ابن أيب يعفر ككاف مركره ر »ٍب أطلقوا عنو بعد أياـ، 
كٓب يزؿ عليو السبلـ ُب ا١بهاد مع « كركبو فرسْب كراح إٔب ا٥بادم عليو السبلـ رجع!

ا٤بسودة كالقرامطة كالظا٤بْب كالفاسقْب، كمع أىل صنعاء ك٨باليف اليمن، كمع أىل ٪براف 
عشية األحد  -م عليو السبلـيعِب ا٥باد-حٌب توُب عليو السبلـ بصعدة ككانت كفاتو 

 لعشر بقْب من ذم ا٢بجة سنة ٜباف كتسعْب كمائتْب.

 ( اإلماـ ا٤برتضى ٧بمد بن ٰبٓب بن ا٢بسْب )أبو القاسم الداعي([24])
 ـ[ 922 - 891ىػ /  310 - 278]

 ]كصية كالده[
أيب القاسم ذكر العباسي ُب كتابو أنو ٤با توُب ا٥بادم إٔب ا٢بق عليو السبلـ أكصى إٔب ابنو 

٧بمد ا٤برتضى كعهد إليو عهدان فيما بينو كبينو، كأمره بتقول اهلل كطاعتو، ٓب ٱبلف ديناران كال 
ًدرٮبان كال عقاران، كال أثاثان، كجزع ا٤بسلموف عليو جزعان شديدان كبكوا عليو، كسيًقط ُب 



كأىاليهم  أيديهم كقت كفاتو، كفيتَّ ُب أعضادىم كذًىلت عقو٥بم، كخافوا على نفوسهم
كأكالدىم ا٥بلكة من غلبة القرامطة، كأىل البدع ُب استيبلئهم على ببلدىم، كأ٢بوا على 

ا٤برتضى ُب أخذ بيعتهم، كانثالوا عليو من كل فج عميق، كقالوا لو: اليسعك خذالننا كال 
ٯبوز بينك كبْب ربك التقاعد عن األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كالدفع عن ا٤بظلومْب، 
ك٫بن أجنادؾ كأكلياؤؾ على ا٢بق، نفديك بأنفسنا كنواسيك بأموالنا حٌب تقيم كتاب اهلل، 
كٙبكم بسنة رسوؿ اهلل كٙبيي ما أماتو الفاسقوف من شرائع دينو، فدافعهم ا٤برتضى أحسن 
دفع كخاطبهم بأٝبل ا٤بخاطبة، كعاتبهم أبلغ ا٤بعاتبة على ما كاف من تفريطهم كتقصّبىم 

ادم رضي اهلل عنو على ا٢بق كنصرتو على أىل الباطل، كامتنع ٩با دعوه إليو ُب معاكنة ا٥ب
 من ٝبيل كٓب يؤيسهم منو أياسا قاطعا.

كقاؿ ٥بم فيما كاف ٱباطبهم بو: أنتم معاشر ا٤بسلمْب على خّب، كٓب تعدموا إف شاء اهلل ما 
بينها لكم، كال تريدكنو منا، كلكن لنا عليكم شركط نشَبطها، كأمور من ا٢بق نصفها كن

يصلح الدخوؿ ُب مثل ىذا األمر بالعجلة، كال ٯبوز اإلقداـ عليو بالتعسف، بل نقفكم 
من األمر على صحتو، كننا ظركم على ما ٯبب علينا كعليكم من فرض اهلل عزَّ كجل 

 كحكمو فينا كفيكم، كلكم إلينا عودة إف شاء اهلل.

فكثر ٝبعهم كامتؤلت احملاؿ كاألسواؽ فلما أصبح الناس قصدكا بأٝبعهم باب ا٤برتضى 
كالطرؽ كا٤بساجد منهم، فخرج إليهم ا٤برتضى عليو السبلـ كعليو السكينة كالوقار كسيماء 
األئمة األبرار، فلما بصر الناس بو ككقعت أعينهم عليو ارتفعت أصواهتم كأجهشوا بالبكاء 

أصواهتم، قاؿ: جزاكم  كدعوا بالويل كالثبور، فسكن منهم ا٤برتضى فلما سكتوا كسكنت
اهلل من أىل ٧ببة ككالية خّبان، كنعم اإلماـ كاف لكم ا٥بادم رضي اهلل عنو الناصح لكم 

، حامبلن «مؤثران لكم»ا٢بدب عليكم، كاف كاهلل حريصان على إرشادكم طالبان لصبلحكم 
بعدكم منو، لكم على ما فيو ٪باتكم، داعيان لكم إٔب ما يقربكم إٔب اهلل، زاجران لكم عمىا ي

حاكمان فيكم بالعدؿ كالقسط، ال تأخذه ُب اهلل لومة الئم، كال عذؿ عاذؿ، على مثلو 



فليكثر البكاء كاألحزاف، كالندـ كا٢بسرة كاألشجاف، كلكن ا٤برجع إٔب اهلل عزَّ كجل ُب ٝبيع 
نزؿ بنا األحواؿ، كالعمل بالتوبة كالدعاء إليها كا٢بث عليها أكٔب بنا كبكم، كلنا كلكم فيما 

من األمر العظيم كحل بساحتنا من الفادح ا١بسيم أسوة برسوؿ اهلل كباألئمة ا٤باضْب من 
عَبتو صلوات اهلل عليهم فإنا هلل كإنا إليو راجعوف، رضاءن بقضائو كتسليمان ألمره، كا٤بوت 

سبيل األكلْب كطريق اآلخرين، كبذلك حكم على عباده رب العا٤بْب، كحٌب يرث اهلل 
 كمن عليها كىو تبارؾ ك تعأب خّب الوارثْب، ٍب بكى بكاءن شديدان كأنشأ يقوؿ:األرض 

 يسهل ما ألقى من الوجد أنِب .... ٦باكره ُب داره اليـو أك غدً 
 كارتج البلد بالبكاء، كتكلم كل كاحد منهم ٗببلغ رأيو كعلمو.

 ]خطبتو بعد كفاة كالده )ع([
رضي اهلل عنو: ا٢بمد هلل رب -ا٤برتضى  فلما ىدأت األصوات، كسكنت األجراس، قاؿ

العا٤بْب، كمىالك يـو الدين، كنستعينو على شكر ما أصبحنا نتقلب فيو من نعمو الٍب ال 
ٙبصى، ك٫بمده على ما أصابنا من خّب كبلول، كنسألو الصبلة على سيد ا٤برسلْب، كإماـ 

مر أموران، كفرض على خلقو ا٤بتقْب ٧بمد النيب ا٤بصطفى كآلو أٝبعْب، ٍب إف اهلل جل كعز أ
فركضان، ٓب يرض منهم إالٌ بالعمل ّٔا، كالتسارع إٔب ما فرض اهلل عليهم منها، كأرسل ٧بمدان 
خاًب النبيْب، بشّبان كنذيران إٔب ٝبيع ا٤بخلوقْب، كأنزؿ عليو كتابان فيو نور مبْب، كشفاء ٤با ُب 

ٍلًفًو تىنزًيله ًمٍن حىًكيمو الصدكر، ?الى يىٍأتًيًو اٍلبىاًطلي ًمٍن بػىٍْبً يىدى  ٍيًو كىالى ًمٍن خى
يد?]فصلت: [، أمر عباده بالعمل على ما فرضو عليهم كأكد من األمر عليهم بعد 42ٞبًى

أف أعطاىم االستطاعة، كمكنهم من القدرة على ما أمرىم بو كدعاىم إليو ?لًيػىٍهًلكى مىٍن 
 [.42يػّْنىةو كىًإفَّ اهلل لىسىًميعه عىًليمه?]األنفاؿ:ىىلىكى عىٍن بػىيػّْنىةو كىٰبىٍيىا مىٍن حىيَّ عىٍن بػى 

كلسنا )رٞبكم اهلل( بأبناء دنيا فنتكالب عليها، كال بأىل الباطل فنطلب األمارة كالسلطاف 
كاألمر كالنهي من غّب استحقاؽ، كعلى غّب جهة رشد كسداد، كاستقامة كصبلح، أكثركم 

ائكم إياه إٔب ببلدكم كبيعتكم لو على  يعلم كيف كنتم للهادم رضي اهلل عنو بعد دع



كتاب اهلل كسنة نبيو ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم كإحياء معآب الدين، ك٦باىدة ا١ببارين 
 الظا٤بْب، أٓب ينقض أكثركم تلك العهود ا٤بؤكدة كا٤بواثيق ا٤بغلظة؟!

 أٓب ينكث جلكم أٲبانكم بعد توكيدىا، كقد جعلتم اهلل عليكم كفيبلن؟!
 يدع أكثركم ا٢بق جهران كاتبع الباطل كباع الكثّب الباقي بالتافو اليسّب الفا٘ب؟!أٓب 

ككاف رضي اهلل عنو يقاسي منكم األمرين، كتصيبو منكم احملن ا٤بتواترة، كتعاملونو بأقبح 
ا٤بعاملة، كتقابلونو على ٝبيع أفعالو معكم كإحسانو إليكم كعفوه عن ذنوبكم باإلساءة إليو 

يو فصرب من ذميم أفعالكم كقبيح معامبلتكم على ما اليصرب عليو إالٌ من كا٣بركج عل
امتحن اهلل قلبو بالتقول، كنوره باليقْب كا٥بدل، ما قصر كال ك٘ب من دعائكم إٔب رشدكم، 
يتىئود منكم، كال 

كإٔب طاعة ربكم، كالسئم من نصحكم كالشفقة عليكم، كال ترؾ تقوٙب ا٤ب
مواساتكم بنفسو كمالو، ٓب يتعلق عليو أحد منكم ٗبظلمة، كال ٖبل ٗبا حوتو يده عليكم، ك 

ادعى عليو أحد عدكالن عن ا٢بق، كميبلن إٔب ا٥بول، ك٧باباة لولد كذم قرىب، بل كاف يعمل 
بكتاب اهلل كسنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم قد جعلهما نصب عينيو، ال يفارقهما كال 

الكم الٍب تفعلوف، كسّبتكم الٍب ّٔا تسّبكف، كطرقكم يزايلهما، كال يدع العمل ّٔما، فأفع
الٍب فيها تسلكوف ال ٫بمدىا كالنأمن من اهلل عزَّ كجل العقوبة على مقارتكم عليها، 

كمداجاتكم فيها، كأنتم إٔب الباطل ٛبيلوف، كعن ا٢بق تفركف، كُب معاصي اهلل تسارعوف، 
عند ما حد من حكمو، لكاف ما عرضتم كلوال إيثار طاعة اهلل كاالئتمار ألمره كالوقوؼ 

علي منو من طلب الدنيا كإرادة من اتبع ا٥بول، ىيهات ال أزكؿ عن أمر اهلل شربان، كال 
أفارؽ حكمو ًفَبان حٌب أ٢بق باهلل على بصّبة، كألقاه جل كعز بعزٲبة صادقة، فإف تقبلوا إٔب 

م كسركم، كأعطاكم كأخذ طاعة اهلل كتنقادكا ألمر اهلل كتصربكا على حكمو فيما ساءك
منكم، كنتم من الفائزين، كعند خالقكم من ا٤بقربْب، فاتقوا اهلل كارجعوا باللـو على 

أنفسكم كتوبوا إٔب اهلل رب العا٤بْب، كقوموا لو قانتْب، كألكليائو موالْب، كألعدائو معادين، 
، كللمعصية كألىل معصيتو منابذين، ك٤بن خالف أمره مهاجرين، كآلثار رسولو متبعْب



كالفسوؽ تاركْب، كبا٤بعركؼ آمرين، كعن ا٤بنكر ناىْب، كلؤلئمة الصا٢بْب من أىل بيت 
 رسوؿ اهلل مطيعْب، كاعلموا ?ًإفَّ اهلل مىعى 

 [.128الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيٍم ٧بيًٍسنيوفى?]النحل:
و كالقياـ بو بوجو من كٓب ينو ا٤برتضى رضي اهلل عنو مبلبسة ىذا األمر، كٓب يرد اعتناق

الوجوه؛ ٤بعرفتو بسوء نية أىل اليمن كعلمو، كلكنو ٓب يؤيسهم كٓب يبعدىم من طلبتهم، 
خوفان من تغلب القرامطة على تلك الببلد، كخشية على الضعفاء كاألرامل كاأليتاـ من 

ها فاقرىم السيب كالغارة، فكاتب حلفاء أبيو ا٥بادم عليو السبلـ من قواد ببلد اليمن ك٨باليف
علىما كانوا يتولونو من األعماؿ كأمرىم بضبط ما ُب أيديهم ك٧باربة من قصدىم من 

القرامطة كا٤بخالفْب، كأمرىم بالتعاكف كالتناصر، كأف ٲبد بعضهم بعضان إذا احتاجوا إٔب 
ذلك، كأمرىم أف يقسموا األعشار كالصدقات، كمىا ٯبرم ٦براىا من األمواؿ على ما كاف 

ضي اهلل عنو يقسمها، ٓب يتناكؿ منها ًدرٮبان فما فوقو، كٓب يتناكؿ من طعامهم ا٥بادم ر 
 طعامان.

فلما استقامت لو األمور، جد ُب تسريب ا٣بيوؿ لقتاؿ القرامطة كأىل البدع كالزيغ ُب 
اإلسبلـ، فنصر اهلل أكلياءه على أعدائو، كعلت كلمة ا٢بق كقتل القرامطة ُب كل فج، كآمن 

لدين اهلل كا٤بسلمْب من شر القرامطة، كجعل دائرة السوء عليهم، كقتلوا ُب كل  اهلل ا٤برتضى
 موضع. كا٢بمد هلل رب العا٤بْب.

 ]خطبتو بعد عزمو على االعتزاؿ[
 كقاؿ ُب خطبة خطبها بعد عزمو على االعتزاؿ:

 ٍب إنكم معاشر ا٤بسلمْب أقبلتم علي بعد موت ا٥بادم رضي اهلل عنو كأردٛبو٘ب على قبوؿ
بيعتكم فامتنعت ٩با سألتمو٘ب كدافعت باألمر كٓب أؤيسكم من إجابتكم إٔب ما طلبتم مِب، 
خوفان من استيبلء القرمطي لعنو اهلل على ببلدكم، كتعرضو للضعفاء كاأليتاـ كاألرامل منكم 

، فأجريت أموركم على ما كاف ا٥بادم رضي اهلل عنو ٯبريها، كٓب أتلبس بشيء من عرض 



أتناكؿ قليبلن كالكثّبان من أموالكم، فلما أخزل اهلل القرمطي: ?كىكىفىى اهلل  دنياكم، كٓب
[، تدبرت أمرم كأمركم، كنظرت فيما 25اٍلميٍؤًمًنْبى اٍلًقتىاؿى كىكىافى اهلل قىًويِّا عىزًيزنان?]األحزاب:

أتعرضو من أخبلقكم، فوجدت أموركم ٘برم على غّب سننها، كألفيتكم ٛبيلوف إٔب الباطل 
كتنفركف عن ا٢بق كتستخفوف بأىل الصبلح كا٣بّب كالدين كالورع منكم، التتناىوف عن 
منكر تفعلونو، كالتستحيوف من قبيح تأتونو كذنب عظيم ترتكبونو، كال تتعظوف بوعظ 

الواعظْب، كال تقبلوف نصح الناصحْب، بل ٘بركف ُب غيكم، كعن أمر اهلل إٔب هنيو عادلْب، 
اهلل مزكرين، كعنو نافرين، كإٔب أعداء اهلل كأعداء دينو ا١بهاؿ كعن من يأمركم بطاعة 

نيوا إٔب الًَّذينى ظىلىميوا  الفساؽ راكنْب، كقد قاؿ ا٢بكيم العليم ُب ٧بكم التنزيل: ?كىالى تػىرٍكى
 [.113فػىتىمىسَّكيمي النَّاري كىمىا لىكيٍم ًمٍن ديكًف اهلل ًمٍن أىٍكلًيىاءى ٍبيَّ الى تينصىريكفى?]ىود:

فلما ٓب أجد فيكم من يعْب الصادؽ احملق، كيأمر با٤بعركؼ كيرغب ُب ا١بهاد، كٱبتار رضا 
اهلل جل كعز على رضا ا٤بخلوقْب إالٌ القليل من القبيلة، كاليسّب من ا١بماعة، أنزلت ىذه 

 الدينا من نفسي أخس ا٤بنازؿ، كآثرت اآلخرة الكرٲبة ٧با٥با، الشريفة مناز٥با، العلية مراتبها،
كاخَبت الباقي الدائم على الفا٘ب الزائل، كٛبسكت بطاعة رب العا٤بْب كذلك من غّب زىد 

مِب ُب جهاد ا لظا٤بْب، كمنابذة الفاسقْب، كمباينة ا١بائرين، مع علمي ٗبا فرض اهلل عزَّ 
كجل منو على عباده ُب كقتو كحينو كأكانو، كأيقنت مع األحواؿ الٍب كصفتها كا٤بوانع الٍب 

ا أف السبلمة عند اهلل ُب الزىد ُب الدنيا كاالشتغاؿ بعبادة رب العا٤بْب، كاالعتزاؿ من ذكرهت
ٝبيع ا٤بخلوقْب، كذلك بعد رجوعي إٔب كتاب اهلل جل كعز، كاشتغاؿ خاطرم بتدبر آياتو، 
كإعماؿ نظرم كفكرم ُب أكامره كزكاجره، ك٧بكمو كمتشأّو، كخاصو كعامو، كأمره كهنيو، 

خو، فوجدتو يوجب علي التربم من ىذا األمر إٯبابا ٧بكما، كيلزمِب تركو كناسخو كمنسو 
 إلزاما قاطعا.

فاتبعت عند ذلك أمر اهلل كنزلت عند حكمو، كرضيت بقضائو، فإف يقم هلل عزَّ كجل بعد 
ذلك علي حجة ككجدت على ا٢بق أعوانا، كُب الدين إخوانا، قمت بأمر اهلل طالبان لثوابو، 



متقلدا ألمره، متبعا سنة نبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ال أفارقو كال أعدؿ حاكما بكتابو، 
عنو حٌب يعز اهلل ا٢بق، كيبطل الباطل، أك أ٢بق بصاّب سلفي الذين مضوا هلل طائعْب، 
كألمره متبعْب، كبأمره قائمْب، كإف ٓب أجد على ذلك أعوانا صادقْب، كإخوانا ألمر اهلل 

قْب ُب الشبو، كٓب أتلبس ٗبا ليس ٕب عند اهلل ٕبجة، ككنت ُب متبعْب، ٓب أدخل بعد الي
?]الذاريات: ا أىٍنتى ٗبىليوـو  [.54ذلك كما قاؿ اهلل تعأب: ?فػىتػىوىؿَّ عىنػٍهيٍم فىمى

 ا٤بلتبسة؟!!« ا٤بشتبهة» أمثلي يدخل ُب األمور

ُب ٧بكم  ىيهات ىيهات منع من ذلك خوؼ الرٞبن، كتبلكة القرآف، كا٤بعرفة ٗبا أنزؿ اهلل
القرآف، فإ٘ب لست ٩بن تغره الدينا ٕبسنها، كٚبدعو بزينتها، فاتقوا اهلل عباد اهلل حق تقاتو، 

كعاكنوا ا٢بق كاحملقْب، كجانبوا الباطل كا٤ببطلْب، ككونوا مع الصادقْب، كاعلموا أنكم ميتوف، 
ا اهلل بظبلـ كإٔب ربكم راجعوف، كعلى أعمالكم ٧باسبوف، كٗبا كسبت أيديكم مرهتنوف، كمى 

 للعبيد، كالسبلـ على من اتبع أمر اهلل كرضي ٕبكم اهلل، كآثر طاعة اهلل.
 كاعتزؿ رضي اهلل عنو األمر كخبل بربو كآثر عبادتو على كل شيء..

قاؿ عبد اهلل بن عمر ا٥بمدا٘ب: اجتمع الناس إليو فطلبوا القياـ كعقد اإلمامة، فدافعهم إٔب 
الناحية، كذلك ُب سنة ٜباف كتسعْب كمائتْب، فحارب  أف ظهر بن الفضل القرمطي ُب

القرمطي، ٍب أغلق الباب على نفسو كلـز منزلو كعاد الطربيوف إٔب ببلدىم، كتوُب ا٤برتضى 
رٞبة اهلل عليو كرضوانو على ما ذكر عبد اهلل بن عمر ا٥بمدا٘ب ُب شهر احملـر سنة عشر 

 اب من عَبتو كسبلمو أمْب.كثبلٜبائة كصلى اهلل على خّب خلقو ٧بمد كمن ط

 ( اإلماـ الناصر أٞبد بن ٰبٓب بن ا٢بسْب )أبو ا٢بسن([25])
 ـ[ 937 -ىػ / ...  325 -]... 

 ]تأريخ تسليم األمر من أخيو ا٤برتضى[
كخرج ُب صفر سنة إحدل كثبلٜبائة ُب أنصاره رضي اهلل عنو من خوالف، كىم السابقة ُب 



أعواف األئمة، فبايعو الناس، فأكؿ من بايعو خوالف، كفيو النجدة، كدارىم دار ا٥بجرة، كىم 
 يقوؿ إبراىيم بن ٧بمد التميمي شعران:

 من ذا يفاخر أكالد النيب كال .... من ذا يدا٘ب إٔب أنسأّم نسبا
 قـو أبوىم رسوؿ اهلل خصهم .... بأف يكوف ٥بم دكف األناـ أبا

 ار منهم اكتسباقـو إذا افتخر األقواـ كاجتهدكا .... كجدت كل فخ
كىو عليو السبلـ صاحب الوقعة باليمن الٍب أكىن فيها ركن القرامطة فاهنزموا إٔب ا٤بغرب 

كاستأمن ا٣بلق منهم، كتابوا على يده، ككاف فتحان عظيمان باليمن، ككاف عليو السبلـ 
 شاعران، كىو الذم يقوؿ:

 أبعد األربعْب رجوت خلدان .... كشيبك ُب ا٤بفارؽ قد أتاكا
 كأ٘ب بالذم البد منو .... من أمر اهلل كٰبك قد دىاكا

 ]بعض رسائلو )ع([
 كلو رسالة إٔب الناس عامة، كذكر ُب بعض الرسائل:

أال كإ٘ب قد رغبت إٔب اهلل تعأب فيما رغب اهلل فيو فنهضت إليو كقمت فيما ندب إليو، 
 توفّب ماؿ، كال ازدياد فسموت لو، كعرفت ٗبا أمر اهلل فأعلنت لو، كٓب أسع لطلب دنيا كال

، كال  حاؿ، كال طلب فساد ُب األرض كال إضاعة ٢بق، كال انتهاؾ ٤بسلم، كالىتك حملـر
إراقة دـ حراـ، كال إظهار بدعة، كالفعل شنعو، كال ٧ببة رفعة، كال إرادة رفاىية، كال مفاخرة 

على حْب جفا من ٔبمع، كإ٭با قمت لبلـز ا٢بجة ٕب ككجؤّا هلل علي، كتوثق أرباقها يب، 
اإلخواف، كتراكم من األحزاف، كإفراد من األعواف، كليس مكا٘ب ٖبفي، كال مقامي بغيب، 

كال ا٠بي ٗبجهوؿ، فيعذر الغافل كا٤بتثاقل، كٯبد حجة ا٣باذؿ، كٲبكن ا٤بتخلف التأكؿ، مع 
تطلب احملن الٍب أنا فيها، كاألمور الٍب أقاسيها من كثرة الئم اليرضى، كعابد للدنيا كم

للسعة كالغُب، كمَببص اليبقى، كمفرد عند الشدائد اليرعى، كمتسخط كقت اليعطى، كمىا 
 دعوت إٔب الدنيا فإذا عدمها أىلها معي ذىبوا، كإذا فارقوىا انقلبوا.



أال كإ٘ب إ٭با دعوت إٔب ما دعا إليو من كاف قبلي من األئمة الطاىرين كالعبادالصا٢بْب، أنا 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم الشارم نفسو هلل سبحانو، الغضباف هلل جل عبد اهلل كابن نبيو 

ثناؤه إذعصي ُب أرضو، كاستخف بفرضو، كقتلت الدعاة إٔب دينو، فلو أسعفتِب األعواف، 
كعاضدتِب األنصار، كصرب على دعوٌب أىل األدياف، لعلوت فرسي، كاعتصبت ر٧بي، 

اهلل جل ذكره، ككافحت األقراف ُب كتقلدت ٪باد سيفي، كأخذت درعي، كقصدت أعداء 
يـو الطعاف، صابران ٧بتسبان، مسركران جذالن، إذا أشرعت األسنة، كاختلفت األعنة، كدعيت 
نزاؿ ٤بكافحة األبطاؿ، كتكافحت الرجاؿ، كسالت الدماء، ككثرت الصرعى، كرضي الرب 

لوددت أ٘ب أجد إٔب األعلى، فيا ٥با خطة مرضية هلل جل ثناؤه ما أشرفها، كأنا أشهد اهلل 
حيلة سبيبلن، يعز فيها الدين كيصلح على يدم أمر ىذه األمة، كإ٘ب أجوع يوما كأطعم 

يوما حٌب تنقضي أيامي كأالقي ٞبامي، فذلك أعظم السركر كأجل ا٢ببور، كأشرؼ األمور، 
كلو كاف ذلك كأمكن ما نزلت عن فرسي، إالٌ لوقت صبلة، كالصفاف قائماف، كا١بمعاف 

ف، كا٣بيبلف تتجاكالف، فنكوف ُب ذلك كما قاؿ شاعر أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ يقتتبل
 بصفْب:

 أٲبنعنا القـو ماء الفرات .... كفينا السيوؼ كفينا ا١بحف
 كفينا الشوارب مثل الوشيج .... كفينا الرماح كفينا الزعف

 كفينا علي لو سورة .... إذا خوفوه الردل ٓب ٱبف
 م بن إبراىيم عليو السبلـ:ككما قاؿ جدم القاس

 دنيام ما زاؿ ٮبي فيك متصبل .... كإف جنابك كاف ا٤بزىر ا٣بضرا
 إذا انقضت حاجة ٕب منك أعقبها .... ىم بأخرل فما ينفك مفتقرا

 مٌب أرا٘ب إٔب الرٞبن مبتكرا .... ُب ظل ر٧بي كرزقي قل أك كثرا
ب ُب أمة جدم، كقد شغل كلكن قل ا٤بعْب على ىذا الدين، فأنا كحيد دىرم، كغري

 بذلك قليب، كضعف عزمي، إٔب طواؿ من عظاتو، كمعاتباتو، كٙبريض الناس على ا١بهاد.



كتوُب عليو السبلـ قيل: أظنو سنة ٟبس عشرة كثبلٜبائة، كمشهد ا١بميع منهم بصعدة رٞبة 
 اهلل كرضوانو كصلواتو عليهم، كالحوؿ كالقوة إالَّ باهلل العظيم.

 لناصر للحق ا٢بسن بن علي األطركش )أبو ٧بمد([( اإلماـ ا26])
 ـ( 917 - 840ىػ /  304 - 225)

 ]تنقبلتو كحركبو[
كاف عليو السبلـ ُب أصحاب ٧بمد بن زيد ٔبرجاف فاهنـز ٤با قتل ٧بمد بن زيد فوقع إٔب 
ببلد الديلم، ٍب صار إٔب ا١بيل، فأقاـ فيهم أربعة عشر سنة، يدعوىم كيعلمهم حٌب خرج 

ككاقع ا٤بسودة كقائع ىـز فيها حٌب خرج خرجتو األخّبة فأكقع با٤بسودة، كدخل جرجاف 
آمل ُب ٝبادل اآلخرة من سنة احدل كثبلٜبائة، كأقاـ ّٔا ثبلث سنْب كثبلثة أشهر إاٌل 

أيامان، الٍب اعَبض عليو فيها الداعي ا٢بسن بن القاسم ا٢بسن رضي اهلل عنو فأكدعو القلعة 
ليلى الديلمي كأعاد اإلماـ إٔب آمل فتوُب فيها، كلو أربع كسبعوف  بالبلزر حٌب استنقذه

سنة، كٓب يبق أحد با١بيل كالديلم إالٌ أسلم على يديو كعلمهم الدين كا٤بذىب، ككاف فقيها 
 عا٤با رئيسان شجاعان شاعران.

كلو ا٤بصنفات الكثّبة، كاآلثار ا٣بطّبة، كاف يصحب ا٢بسن ك ٧بمد ابِب زيد ا٢بسنيْب 
رجاف، ككاف ال يتقلد ٥بما عمبلن كال يتلبس بشيء من أمرٮبا، ككاف يعتقد أف أمورٮبا ٔب

ال٘برم على السداد كاالستواء كال على كجو العدؿ، فكاف أصحاب ا٢بسن ك ٧بمد 
 تفوح رائحة ا٣ببلفة من جبينو. -يعنونو  -يقولوف: إف أبا ٧بمد 

قلده، فلما جلس أكؿ يومو أتاه ٧بمد بن ٍب قلده ٧بمد بن زيد القضاء فأىب فأكرىو عليو فت
زيد إجبلالن لو كتعظيمان لشأنو فأمر القائم على رأسو كىو ُب ٦بلس ا٢بكم بأف يأخذ ٧بمدان 

 فيقعده بْب يديو.
 فقاؿ ٧بمد: ٓب آتك ٨باصمان كال ألحد قبلي دعول، فما ىذا؟

بإنصاؼ الناس منك، قاؿ لو: بلى عليك دعاكم كثّبة، فإف كنت قلدتِب القضاء فإ٘ب أبدأ 



ٍب أقضي بْب الناس، فلما علم ٧بمد منو ا١بد عزلو ٍب ٓب يتقلد لو عمل بعد ذلك، ك٤با كاف 
من أمر ٧بمد ما كاف خرج عنو فوقع إٔب الدامغاف، كخرج منها إٔب الديلم إٔب مدينة 

فنزؿ  حستاف بن كىشوداف مرزباف الديلم، ٍب استأذنو ُب ا٣بركج إٔب جيبلف، فأذف لو كأمده
 قرية كيبلكجاف.

ك٤با استفحل أمره كحارب على باب آمل أكؿ ٧باربتو، خاؼ منو حستار عند انصرافو 
 فصا٢بو فذلك حيث يقوؿ:

 كجستاف أعطى مواثيقو .... كأٲبانو طائعان ُب ا٢بفل
 كليس نظن بو ُب األمور .... غّب الوفاء ٗبا قد بذؿ

 ا١بملكإ٘ب آلمل بالديلمْب .... حركبا كبدر كيـو 
كبقي عليو السبلـ بالديلم يدعو كيصرب كيعلم الناس حٌب دخل الناس ُب الدين أفواجان، 

فأخذت بيعة اإلماـ على ألف ألف رجل بالغ مدرؾ ملتح، سول النساء كا٤براىقْب، كبنوا 
 ا٤بساجد، كتعلموا القرآف كتبصركا ُب الدين، كتسموا بأسامي ا٤بسلمْب.

يـو كاحد كقد كفد عليو أربعة عشر ألف رجل شباف كلهم قد قاؿ مؤلف أخباره: رأيت ُب 
 أسلموا كأخذت عليهم البيعة.

كاستوطن عليو السبلـ ىوسم ٍب خرج ُب ا١بم الغفّب ففتح طربستاف، كىـز ٧بمد بن علي 
ا٤بعركؼ بصعلوؾ، ككاف أىل طربستاف يقولوف: دفع اهلل عنا بدخوؿ الناصر أربعْب لونان من 

كشوؼ سول ما يدؽ منو، كخّبىم بْب ا٣براج كالعشر فاختار أكساطهم الظلم كا١بور ا٤ب
العشر ككبارىم ا٣براج، ككانت لو الوقعة ا٤بعركفة بنوركد كفيها خفقت الرايات الناصرية، 

كانفلت شوكة ا٤بسودة عن طربستاف، كجيبلف. كمىات عليو السبلـ ُب سنة أربع كثبلٜبائة، 
 بعضها:كلو أشعار عليو السبلـ يقوؿ ُب 

 فبل تكن الدنيا ٥بمك غاية .... تناكؿ منها كل ماىو دا٘ب



 كيكفيك قوؿ الناس فيما ملكتو
 .... لقد كاف ىذا مرةن لفبلف

 ]ما كرد فيو على لساف أمّب ا٤بؤمنْب )ع([
 كىو الذم ريًكم فيو عن أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ ُب خطبتو أنو قاؿ:

ف فٌب صبيح الوجو ا٠بو اسم فرخ النيب صلى اهلل ٱبرج من ٫بو الديلم من جباؿ طربستا
 عليو كآلو كسلم األكرب يعِب ا٢بسن بن علي عليو السبلـ.

كذكر عن الناصر عليو السبلـ أنو قيل لو: إنك تدعي اإلمامة لنفسك؟ فقاؿ الناصر عليو 
 السبلـ: أنا باب حطة، أنا الذم لو أكحى اهلل إٔب الصا٢بْب ألكحى إٕبَّ.

قاؿ: قرأت ٟبسة عشر كتابان من الكتب ا٤بنزلة من السماء، كٰبكى من شجاعتو كذكر أنو 
ماال يقادر قدره، ذكر أنو ُب بعض أيامو كقد أتتو ا٣بيل كالعسكر من ثبلث جوانب من 

 كرائو ا٣بيل كقدامو من الديلم كمن فوقو من ا١بيل حٌب ردىم كىزمهم اهلل بإذنو.
مثلما ارتقى ىو من دخوؿ ببلد ا١بيل كالديلم كأكثرىم  كىذا أقل ما يلقى الرجل إذا ارتقى 

كفار، عبدة األشجار كاألحجار، كبقي ّٔا أربع عشرة سنة ينازعهم ملكهم كٰبارّٔم، 
كيقاتلهم حٌب أسلموا على يديو كخرجوا معو، كلقد خرج مراران، فلم يكن لو ظفر إالٌ ُب 

 ا٣برجة ا٣بامسة.
لو إٔب غّب آمل أيضان، كذكر عنو أيضان أنو قاؿ: ما كٓب يكن كل خركجو إٔب آمل، قد كاف 

كضعت لبنة على لبنة، كال آجرة على آجرة، ك٤با دخل مدينة آمل كنزؿ ُب دار اإلمارة 
كالقصور ٓب يشتغل بعمارهتا كإصبلحها حٌب اهندمت فقيل لو: لو أمرت باإلصبلح؟ فقاؿ: 

 عمرىا.إ٭با جئت للتخريب كا٥بدـ ال للعمارة كالتجديد، فلم ي

 ]سبب خركجو إٔب الديلم[
يعرفو « جستاف»كقيل: إنو كاف سبب كقوعو إٔب الديلم أنو كاف بآمل فورد عليو كتاب 

بأ٘ب أريد التوبة كُب يدم أمواؿ كرجاؿ، كسألو آّيء إٔب ىناؾ، فلم يلتفت الناصر إٔب 



ث: فإنك إف قولو كٓب يعبأ بكتابو حٌب ثُب الكتاب إليو كثلث، كذكر ُب الكتاب الثال
هنضت فهو كما قلت، كإف أبيت فقد ألزمتك ا٢بجة ُب ذلك، كأنا أشهد اهلل على ذلك 

 ككفى باهلل شهيدان.
فلم ير الناصر عليو السبلـ فيما بينو كبْب اهلل إالٌ ا٣بركج إليو كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن 

ككاف ٙبتو ستوف امرأة عليو من كفره كفساده، « كاف»ا٤بنكر، فلما كقع إليو ترؾ جستاف ما 
 فردىن إٔب أربع نسوة كعزؿ سائرىن، كأقاـ عنده حٌب ىيأ جيشان كخرج إٔب طربستاف.

فلما بلغ بايد شت ٓب يتهيأ لو ا٣بركج؛ ألف صاحب طربستاف صاّب باألمواؿ كا٥بدايا، فعلم 
كاف، ككفق الناصر عليو السبلـ أنو إ٭با طلبو للدنيا ال لآلخرة ففارقو إٔب ا١بيل حتىكاف ما 

 اهلل لو ما كفق كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كعلى آلو كسبلمو.
 ]ًب الكتاب كا٢بمد هلل ا٤بنعم الوىاب[

 قائمة ا٤بصادر كا٤براجع
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األمإب األثنينية )كتسمى: األنوار ُب فضائل آؿ البيت عليهم السبلـ ( ك٠بيت ّٔذا  -4

االسم ألف مؤلفها كاف ٲبليها يـو اإلثنْب األماـ ا٤برشد باهلل ٰبٓب بن ا٢بسْب بن إ٠باعيل 
 ىػ(. نسخة خاصة.479-412ا١برجا٘ب الشجرم )



ىػ(. 1100-1035اليمن. ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم. ) أنباء الزمن ُب تاريخ -5
 نسخة خاصة.
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 ىػ(.1352ىػ/1347( أجزاء. الرباط)8أجزاء من ) (5)
 ـ.1960-آثار الببلد للقزكيِب. طبعة بّبكت  -4
 ـ.1923اآلثار الباقية عن القركف ا٣بالية. حملمد بن أٞبد البّبك٘ب. طبعة ليبك عاـ -5
أخبار أئمة الزيدية ُب طربستاف كديلماف كجيبلف. نصوص تارٱبية ٝبع كٙبقيق/ فيلفرد  -6

( بّبكت 28غ. ا٤بعهد األ٤با٘ب للدراسات الشرقية سلسلة نصوص كدراسات رقم)مادلون
 ـ.1987

( 1ىػ(. دراسة كٙبقيق د/ماىر جرار. ط)4أخبار فخ. أٞبد بن سهل الرازم )ؽ -7
 ـ. دار الغرب اإلسبلمي. بّبكت لبناف.1995

 بّبكت. -ىػ( طبعة عآب الكتب 306أخبار القضاة. ٧بمد بن خلف، ككيع )ت: -8
ىػ( ٙبقيق: عبد ا٤بنعم 282األخبار الطواؿ. أٞبد بن داكد الدينورم )أبو حنيفة( ت: -9

 ـ(.1960بّبكت، كطبعة دار إحياء الكتب العربية سنة) -عامر. طبعة دار ا٤بسّبة 
 االختصاص. للشيخ ا٤بفيد. نشر ٝباعة ا٤بدرسْب. قم: إيراف. -10
-1ؼ ٗبعجم األدباء( ياقوت ا٢بموم. )إرشاد األريب إٔب معرفة األديب. )ا٤بعرك  -11

 ـ.1907/1925( أجزاء. طبعة مرجليوت. مصر 7
(جزء. طبعة حيدر آباد 2-1األزمنة كاألمكنة. أليب علي ا٤برزكقي األصبها٘ب. ) -12

 ىػ.1332الدكن ا٥بند سنة
أساس الببلغة. جار اهلل الز٨بشرم. ٙبقيق/عبد الرحيم ٧بمد  -13

 ٤بعرفة بّبكت: لبناف.ـ دار ا1982ىػ/1402)ط(عاـ



أسباب النزكؿ. أيب ا٢بسن علي بن أٞبد بن ٧بمد الواحدم.  -14
ـ( كّٔامشو الناسخ كا٤بنسوخ ٥ببة اهلل سبلمة. بدكف ذكر لرقم كتاريخ 1076ىػ/468)ت

الطبع.. عآب الكتب. بّبكت: لبناف. توزيع: مكتبة ا٤بتنيب القاىرة، مكتبة سعد الدين. 
 دمشق.

ُب نسب الصحابة من األنصار. عبد اهلل بن أٞبد موفق الدين ابن قدامة االستبصار  -15
 ىػ(. ٙبقيق: علي نويهض. طبعة بّبكت.620)ت:
االستقصاء ألخبار دكؿ ا٤بغرب األقصى. ألٞبد بن خالد الناصرم  -16

( دار الكتاب. 2( ط)2-1ـ(. ٙبقيق/جعفر الناصر ك٧بمد الناصر )1897ىػ1315)
 (.ـ1954الدار البيضاء)

االستيعاب ُب معرفة األصحاب. يوسف بن عبد اهلل بن ٧بمد القرطيب أبو عمر  -17
( 1ىػ(. ٙبقيق: علي ٧بمد معوض كآخر ط)463ا٤بشهور بابن عبد الرب)ت

لبناف. كٙبقيق: علي البجاكم. طبعة  -ـ. دار الكتب العلمية. بّبكت1995ىػ/1415
 القاىرة كّٔامش اإلصابة.

 ـ(.1936-1934العربية. ٧بمد كرد علي. طبعة مصر سنة)اإلسبلـ كا٢بضارة  -18
ىػ(. 630أسد الغابة ُب معرفة الصحابة. علي بن ٧بمد عز الدين، ابن األثّب)ت -19

ـ(، ككذا طبعة دار إحياء الَباث العريب. بّبكت: لبناف. )مصورة عن 1970طبعة القاىرة)
 الطبعة األكٔب(.

ـ. شركة 1976ىػ/1396( 5. ط)إسبلـ ببل مذاىب. د. مصطفى الشكعة -20
 كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب.

أ٠باء ا٤بغتالْب من األشراؼ ُب ا١باىلية كاإلسبلـ. أليب جعفر ٧بمد بن حبيب  -21
ـ(. ٙبقيق/عبد السبلـ ىاركف. ضمن كتاب نوادر ا٤بخطوطات 859ىػ/245البغدادم)

 ـ.1993ىػ/1373ىرة( مكتبة مصطفى البايب ا٢بليب. القا2( ط)6)ا١بزء األكؿ رقم
 أسُب ا٤بطالب. للجزرم. طبعة إيراف. مطابع نقش جهاف. -22



أشعار أكالد ا٣بلفاء كأخبارىم. أليب بكر ٧بمد بن ٰبٓب الصوٕب. طبعة  -23
 ـ. كىو جزء من كتابو األكراؽ.1936ىػ/1355مصر
 ىػ.1391أشعة األنوار. ٧بمد سآب البيحا٘ب. ط القاىرة  -24

ىػ(. ٙبقيق: عبد السبلـ ىاركف. 321د بن ا٢بسن بن دريد )ت:االشتقاؽ. ٧بم -25
ـ(، كطبعة بغداد العراؽ، منشورات 1854ـ(، كطبعة جواتنجن عاـ)1958طبعة القاىرة)
 مكتبة ا٤بثُب.

اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة. ٧بمد بن حبيب البغدادم. طبعة موالم عبد ا٢بفيظ.  -26
 ىػ(.1328القاىرة)

ز الصحابة )ّٔامش االستيعاب البن عبد الرب(. أٞبد بن حجر اإلصابة ُب ٛبيي -27
ىػ. دار العلـو ا٢بديثة. كطبعات أخرل 1328( سنة1ىػ(. ط)852-773العسقبل٘ب)

 الحقة.
 ىػ.1343األصناـ. البن الكليب. طبعة مصر -28
ـ، ككالة ا٤بطبوعات. 1982( 6أصوؿ البحث العلمي كمناىجو. د/أٞبد بدر. ط) -29

 رمي. الكويت.عبد اهلل خ
 أضواء على السنة احملمدية. الشيخ ٧بمود أيوريو. طبعة دار ا٤بعارؼ ٗبصر. -30
ىػ( 1390أبو طالب مؤمن قريش. عبد اهلل ا٣بنيزم. ط. دار مكتبة ا٢بياة عاـ) -31

 بّبكت: لبناف.
ىػ(. ٙبقيق 658أعتاب الكتاب. ابن األبار ٧بمد بن عبد اهلل القضاعي)ت: -32

 ـ(.1961 األشَب. طبعة دمشق)الدكتور: صاّب
ىػ(. ٙبقيق: فيليب حٍب. طبعة 584االعتبار. أسامة بن منقذ )ت: -33

 ـ(.1930برنستوف)
االعتبار ُب بياف الناسخ كا٤بنسوخ من اآلثار. عبد الرٞبن بن ٧بمد بن إدريس  -34



 ىػ(.1309ىػ(. طبعة حيدر آباد)327الرازم، ابن أيب حاًب )ت:
ة. البن رسنة. كمعو كتاب البلداف لليعقويب. ٙبقيق/دم خويو. ط األعبلؽ النفيس -35
 ـ.1892ليدف
خّب الدين بن ٧بمود بن ٧بمد بن علي … األعبلـ. قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ -36

-ق13/12/1396) -ـ( 25/6/1893-ىػ/ 9/12/1310بن فارس)
ككذا لبناف،  -ـ دار العلم بّبكت1992(. أيلوؿ سبتمرب10ـ(. ط)25/11/1976ػ

 ـ(.1980طبعة)
 -ىػ( مؤسسة الرسالة بّبكت1413أعبلـ النساء. عمر رضا كحالة. طبعة سنة) -37

 ـ.1959لبناف. ككذا طبعة دمشق
ـ. 1420/1999( 1أعبلـ ا٤بؤلفْب الزيدية. عبد السبلـ بن عباس الوجيو. ط) -38

 مؤسسة اإلماـ زيد بن علي الثقافية.

ىػ(. ٙبقيق كإخراج حسن 1371رٙب العاملي ت)أعياف الشيعة. ٧بسن بن عبد الك -39
ـ. دار التعارؼ للمطبوعات. بّبكت: لبناف، ككذا 1986ىػ/1406األمْب. طبعة عاـ

 ـ.1935طبعة دمشق
ىػ(. ٙبقيق الشباؿ 845إغاثة األمة بكشف الغمة. أٞبد بن علي ا٤بقريزم )ت: -40

 ـ.1957كزياده. طبعة القاىرة
ىػ(. طبعة 356بو الفرج األصفها٘ب)ت:األغا٘ب. علي بن ا٢بسْب أ -41

ىػ. كطبعة دار الكتب القاىرة، كبتحقيق: عبد السبلـ ٧بمد ىاركف، طبعة 1323الساسي
 دار الكتب ا٤بعربة.

االكتفاء ُب مغازم ا٤بصطفى كالثبلثة ا٣بلفاء. سليماف بن موسى  -42
 ىػ(. ٙبقيق مصطفى عبد الواحد. طبعة القاىرة.634الكبلعي)ت:

ىػ(. ٙبقيق: عبد الرٞبن ا٤بعلمي 475ماؿ. علي ىبة اهلل ابن مأكوؿ)ت:اإلك -43



 ـ، كطبعة بّبكت.1967اليما٘ب كنايف العباس. طبعة حيدر آباد
-1963(. ٙبقيق: ٧بمد بن علي األكوع. القاىرة)2-1اإلكليل. للهمدا٘ب ) -44

 ـ(.1940( ٙبقيق: نبيو أمْب فارس )برانستوف 8ـ(. كا١بزء)1966
 -ـ زيد حياتو كعصره كآراؤه كفقهو. ٧بمد أبو زىرة. ا٤بكتبة اإلسبلمية. بّبكتاإلما -45

 لبناف.
ـ(. 1984ىػ/1404اإلماـ زيد بن علي ا٤بفَبل عليو. صاّب أٞبد ا٣بطيب. ط) -46

 دار الندكة ا١بديدة. منشورات ا٤بكتبة الفيصلية.
( 1عزاف. ط) اإلماـ زيد بن علي شعلة ُب ليل االستبداد. ٧بمد ٰبٓب سآب -47

 ـ. دار ا٢بكمة اليمانية. صنعاء. ج . م.1999ىػ/1419
اإلماـ ا٥بادم كاليان كفقيهان ك٦باىدان. عبد الفتاح شايف نعماف.  -48
 ـ بدكف ذكر للدار الناشر.1989ىػ/1410(1ط)
األمإب الصغرل. لئلماـ أٞبد بن ا٢بسْب ا٥بارك٘ب. كيليو معجم الركاة ُب أمإب ا٤بؤيد  -49
 ىػ. دار الَباث اإلسبلمي. صعدة.1414(1. ٙبقيق/عبد السبلـ الوجيو. ط)باهلل

(أجزاء. طبعة مصر 4-1أمإب ا٤برتضى. الشريف علي بن ا٢بسْب العلوم. ) -50
ـ، كطبعة 1954ىػ/1373(٦بلد. مصر2-1ـ، كطبعة أخرل)1907ىػ/1325عاـ

 لبناف.بّبكت:  -بتحقيق/٧بمد أبو الفضل إبراىيم. دار الكتاب العريب 
ىػ(. مؤسسة ا٢بليب 276اإلمامة كالسياسة. ابن قتيبة الدينورم) -51

 ىػ(.1388ىػ( أك)1397ىػ(، كطبعة مصر سنة)1378كشركاؤه)
 ـ( للمجلد األكؿ.1941(. باإلضافة طبعة القاىرة)2إمتاع األ٠باع. للمقريزم. ط) -52
 يخ كرقم الطبعة.أنباء ٪بباء األبناء. ابن مظفر. طبعة مصر. بدكف ذكر لتار  -53
ىػ(. ٙبقيق: ٧بمد 646انباة الركاة على إنباه النحاه. علي بن يوسف القفطي)ت: -54

 ـ.1955-1950أبو الفضل إبراىيم. طبعة القاىرة



إنساف العيوف ُب سّبة األمْب ا٤بأموف )ا٤بشهور بالسّبة ا٢بلبية(. علي بن برىاف  -55
ة كاآلثار احملمدية. أٞبد زيِب دحبلف، بدكف الدين الشافعي ا٢بليب. ّٔامش/السّبة النبوي

 ذكر لرقم كتاريخ الطبع. ا٤بكتبة اإلسبلمية. بّبكت: لبناف.
ىػ(. طبعة ليدف. كبتحقيق: عبد 562األنساب. عبد الكرٙب ٧بمد السمعا٘ب)ت: -56

بّبكت. كبتقدٙب كتعليق: عبد اهلل عمر الباركدم. الطبعة  -الرٞبن ا٤بعلمي اليما٘ب. طبعة 
 لبناف. -ـ دار ا١بناف.بّبكت 1988ىػ/1408كٔباأل

علي بن أيب طالب  -ـ.892ىػ/279أنساب األشراؼ. للببلذرم أٞبد بن ٰبٓب) -57
-1974(. مؤسسة األعلمي. بّبكت)3-1ككلده. ٙبقيق: ٧بمد باقر احملمودم)

ـ، ككذا الطبعة احملققة من: إحساف 1968ـ(، ككذا طبعة دار ا٤بعارؼ مصر1977
 كالوثيكية بّبكت.عباس. ال

أنساب القرشيْب. البن قدامة ا٤بقدسي. ٙبقيق: ٧بمد نايف الدليمس.  -58
 ىػ. عآب الكتب. بّبكت: لبناف.1408(2ط)
ىػ(. 927األنس ا١بليس بتاريخ القدس كا٣بليل. عبد الرٞبن بن ٧بمد ا٤بعلمي)ت: -59

 ىػ(.1283طبعة القاىرة)

ار ملوؾ ا٤بغرب كتاريخ مدينة فاس. لعلي بن األنيس ا٤بطرب لركض القرطاس ُب أخب -60
 ـ(.1973ـ(. دار ا٤بنصور، الرباط)1325ىػ/726أيب زرع الفاسي)بعد

 أكائل ا٤بقاالت. للشيخ ا٤بفيد. منشورات مكتبة الداكرم. إيراف. قم. -61
 سوريا. -ـ( دمشق 1975األكائل. أليب ىبلؿ العسكرم. ط عاـ) -62
لى كشف الظنوف. إ٠باعيل بن ٧بمد البابا٘ب إيضاح ا٤بكنوف ُب الذيل ع -63

 ـ(.1947-1945ىػ(. طبعة أستانبوؿ )1339البغدادم)ت:
ىػ(. 774البداية كالنهاية. أليب الفداء ا٢بافظ ابن كثّب الدمشقي ت) -64
 ـ. مكتبة ا٤بعارؼ. بّبكت: لبناف.1985ىػ/1405(6ط)



-1351ىػ(. طبعة القاىرة)1312البداية كالنهاية. ٧بمد بن عبد ا٢بر الكتا٘ب)ت: -65
 ىػ(.1358

البدء كالتاريخ. ا٤بنسوب إٔب أيب زيد أٞبد بن سهل البلخي. كىو ٤بطهر بن طاىر  -66
 ـ.1903ىػ(. مكتبة الثقافة الدينية. كٙبقيق: كلماف ىواز. طبعة باريس507ا٤بقدسي ت)

 ـ(.1988البدء كالتاريخ. للمقدسي. طبعة) -67
ىػ(. مؤسسة الوفاء. بّبكت: لبناف، 1412ي. طبعة سنة)البحار. للعبلمة آّلس -68

 ىػ( إيراف.1394كأيضان طبعة إيراف، كطبعة سنة)
ىػ(. ٙبقيق: عبد 304البساط. لئلماـ الناصر للحق ا٢بسن بن علي األطركش) -69

ـ. منشورات مكتبة الَباث اإلسبلمي. 1997ىػ/1418( 1الكرٙب أٞبد جرباف. ط)
 صعدة. ج . م.

أيب كبار اليلوم: ٭بوذج من النثر الفِب ا٤ببكر ُب اليمن. لوداد القاضي. دار  بشر بن -70
 ىػ.1405ـ/1985الغرب اإلسبلمي. بّبكت

بطل فخ ا٢بسْب بن علي بن ا٢بسْب أمّب مكة كفاٙبها. ٧بمد ىادم األمْب. ا٤بطبعة  -71
 ـ.1969ا٢بيدرية. النجف سنة

ة ُب ببلد اليمن. تقرير مقدـ من خليل ٰبٓب البعثة ا٤بصرية لتصوير ا٤بخطوطات العربي -72
 ـ.1952ناجي. طبع ٗبصر سنة

ىػ(. طبعة 911بغية الوعاة ُب طبقات اللغوين كالنحاة. جبلؿ الدين السيوطي)ت -73
 ـ(.1964ىػ. كطبعة أخرل بتحقيق: ٧بمد أبو الفضل إبراىيم. القاىرة)1326مصر سنة

لي بن ٧بمد أيب السركر الركحي. طبعة مصر بلغة الظرفاء ُب ذكر تواريخ ا٣بلفاء. ع -74
 ىػ(.1327سنة)
بلوغ ا٤براـ ُب شرح مسك ا٣بتاـ ُب من تؤب ملك اليمن من ملك كإماـ. حسْب بن  -75

أٞبد العرشي. عِب بنشره األب أنستاس مارم الكرملي. طبعة دار إحياء الَباث العريب. 



 ـ(.1939بّبكت: لبناف، ككذا طبعة القاىرة سنة)
ىػ(. ٙبقيق: 743ّٔجة الزمن ُب تاريخ اليمن. عبد الباقي عبد آّيد اليما٘ب)ت: -76

 ـ(.1965مصطفى حجازم. طبعة القاىرة)
 ّٔجة احملافل. للعامرم. نشر ا٤بكتبة العلمية با٤بدينة ا٤بنورة. -77
البياف ا٤بعرب ُب اختصار أخبار ملوؾ األندلس كا٤بغرب. ابن عذارم ٧بمد ا٤براكشي  -78

ـ، كطبعة 1930ـ، كطبعة باريس1951-1948ىػ(. طبعة ليدف٫695بو)ت:
 ـ.1956ٙبواف
ىػ، كطبعة 1367/1369(أجزاء. طبعة مصر 4-1البياف كالتبيْب. للجاحظ ) -79

أخرل بتحقيق: عبد السبلـ ىاركف، كطبعة ثالثة عن ا٤بطبعة العلمية 
 ىػ.1311/1313مصر
(٦بلدات. طبعة 10-1ى الزبيدم )تاج العركس ُب جواىر القاموس. ٧بمد مرتض -80
 ىػ. كطبعة أخرل )الطبعة احملققة كالٍب نشرهتا حكومة الكويت(.1306/1307مصر
ىػ. مصر. )٦بلداف(. كىناؾ 1282تاج اللغة كصحاح العربية. للجوىرم. طبع عاـ -81

 طبعات أخرل الحقة اعتمدناىا.
طبع اثناف منها  (أجزاء.3-1تاريخ آداب اللغة. ٤بصطفى صادؽ الرافعي. ) -82
 ىػ، ٍب طبع ا١بزء الثالث بعد كفاة ا٤بؤلف.1332-1330ٗبصر
ىػ(. طبعة القاىرة 463تاريخ بغداد. أٞبد بن علي ا٣بطيب البغدادم)ت: -83

 ـ(.1931ـ(. ككذا طبعة القاىرة سنة)1931سنة)
ىػ(. ٙبقيق: أكـر ضياء العمرم. طبعة 240التاريخ. خليفة بن خياط)ت: -84

 ـ(.1977دمشق)
ىػ(. ركاية عباس الدكرم. ٙبقيق: أٞبد ٧بمد نور 233التاريخ. ٰبٓب بن معْب)ت: -85

 ـ.1979سيف. طبعة مكة ا٤بكرمة
 التاريخ الكبّب. للبخارم. طبعة دار الكتاب العريب. بّبكت: لبناف. -86



تاريخ الَباث العريب. سزكْب فؤاد. ترٝبة: فهمي أبو الفضل ك٧بمود حجازم. طبعة  -87
 ـ(.1977اىرة)الق

ىػ(. طبعة حيدر آباد الدكن 427تاريخ جرجاف. للسهمي ٞبزة بن يوسف)ت: -88
 ـ.1950ىػ/1369

تاريخ ابن خلدكف، ا٤بسمى: التاريخ أك العرب كديواف ا٤ببتدأ أك ا٣برب. عبد الرٞبن بن  -89
 ـ(.1971ىػ(. طبعة بّبكت سنة)٧808بمد ا٤بشهور بابن خلدكف)ت:

ىػ(. ٙبقيق: ٧بيي الدين 911عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي)ت:تاريخ ا٣بلفاء.  -90
ـ(، كطبعة أخرل بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع ككذا 1959عبد ا٢بميد. طبعة القاىرة)

 الدار الناشر.
ىػ(. 966تاريخ ا٣بميس من أحواؿ أنفس نفيس. حسْب بن ٧بمد الدياربكرم)ت: -91

 (٦بلد.2-1ىػ(. )1283طبعة القاىرة)
تاريخ األدب العريب. ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم. ٙبقيق: عبد ا٢بليم النجار. طبعة  -92

 ـ(.1959القاىرة)
 ـ.1908ىػ(. طبعة بّبكت555تاريخ دمشق. ٞبزة بن أسد القبلنسي)ت: -93
-1951ىػ(. طبعة دمشق571تاريخ دمشق. علي بن ا٢بز بن عساكر)ت: -94

 ـ(.1982ـ. طبعة)1954
(٦بلدات، 6-1ىػ(. )٧748بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب)ت:تاريخ اإلسبلـ.  -95

( ٙبقيق: بشار عواد معركؼ. طبعة 18ىػ( ا١بزء)1368مكتبة القدسيػ القاىرة)
 ـ(.1977القاىرة)

تاريخ اإلسبلـ السياسي كالديِب كالثقاُب كاالجتماعي. د. حسن إبراىيم حسن.  -96
 .القاىرة -ـ مكتبة النهضة ا٤بصرية1964/1965(7ط)
-تاريخ الطربم. تاريخ الرسل كاألمم كا٤بلوؾ. أليب جعفر ٧بمد بن جرير الطربم)... -97

( دار ا٤بعارؼ. 10-1ـ(. ٙبقيق: ٧بمد أبو الفضل إبراىيم )922ىػ/310



 ـ(، كطبعة أخرل من منشورات مؤسسة األعلمي. بّبكت: لبناف.1969-1960القاىرة)
زاء الٍب حققها احملمودم، ترٝبة اإلماـ تاريخ ابن عساكر. )تاريخ دمشق(. األج -98

 علي كاإلماـ ا٢بسن كاإلماـ ا٢بسْب.
(. ٙبقيق: 450تاريخ صنعاء. إلسحاؽ بن ٰبٓب بن جرير الطربم الصنعا٘ب. ت)٫بو -99

 عبد اهلل ٧بمد ا٢ببشي. مكتبة السنحا٘ب. صنعاء. ج . م.

ىػ(. طبعة 403تاريخ علماء األندلس. عبد اهلل بن ٧بمد ابن الفرضي)ت: -100
 ـ(.1966القاىرة)
ىػ(. 1277تاريخ الفسوم: ا٤بعرفة كالتاريخ. يعقوب بن سفياف الفسوم)ت: -101

 ـ(.1981ٙبقيق: أكـر ضياء العمرم. بّبكت سنة)
ىػ(. طبعة 685تاريخ ٨بتصر الدكؿ. ابن ٭بر يغوريوس ا٤بلطي)ت: -102

 ـ(.1958بّبكت)
ىػ(. ٙبقيق: حسْب عبد 460 الرازم)ت:تاريخ مدينة صنعاء. أٞبد بن عبد اهلل -103

 ىػ(.1401اهلل العمرم. طبعة صنعاء)
ـ(. ٙبقيق: 875ىػ/262تاريخ ا٤بدينة ا٤بنورة )أخبار ا٤بدينة(. لعمر بن شيبة) -104

ىػ. 1410ـ/1990(أجزاء. دار الَباث، كالدار اإلسبلمية4-1فهيم ٧بمد شلتوف)
 بّبكت: لبناف.

أيب يعقوب بن جعفر العباسي ا٤بعركؼ  تاريخ اليعقويب. أٞبد بن -105
(جزء. طبعة دار صادر بّبكت، كطبعة أخرل 2-1ـ( )904ىػ/292باليعقويب)حوإب

 ـ.1969(مصورة، بريل، ليدف2ـ، ط)1883بتحقيق: ىوتسمابريل. ليدف
تاريخ اليعقويب. البن كاضح. طبعة دار صادر بّبكت: لبناف. كأيضان النجف.  -106

 العراؽ.
اليمن، ا٤بسمى: فرجة ا٥بمـو كا٢بزف ُب حوادث كتاريخ اليمن. العبلمة عبد تاريخ  -107



ـ. مصورة عن الطبعة األكٔب. دار 1990/1991(2الواسع بن ٰبٓب الواسعي اليما٘ب. ط)
 اليمن الكربل. صنعاء. ج . م.

تاريخ اليمن الفكرم ُب العصر العباسي. أٞبد بن ٧بمد الشامي.  -108
 لبناف. -ائس. منشورات العصر ا٢بديث. بّبكتىػ. دار النف1407(1ط)

-340التحرير. لئلماـ الناطق با٢بق أيب طالب ٰبٓب بن ا٢بسْب ا٥بارك٘ب ) -109
ـ. مكتبة مركز 1997ىػ/1418( 1(. دراسة كٙبقيق/٧بمد ٰبٓب سآب عزاف. ط)424

 بدر العلمي. اليمن. صنعاء.
 (.٤3بؤيدم. ط)التحف شرح الزلف. ٦بد الدين بن ٧بمد منصور ا -110
التحفة اللطيفة ُب تاريخ ا٤بدينة الشريفة. ٧بمد عبد الرٞبن  -111

 ـ(.1958-1957ىػ(. طبعة القاىرة)902السخاكم)ت:
( بدكف ذكر لتاريخ الطبعة. 2ٙبقيق النصوص كنشرىا. عبد السبلـ ىاركف. ط) -112

 مؤسسة ا٢بليب كشركاؤه. مصر: القاىرة.

ـ(. بدكف ذكر 1374ىػ/748د بن عثماف الذىيب )ت:تذكرة ا٢بفاظ. ٧بمد أٞب -113
لرقم كتاريخ الطبع. دار إحياء الَباث العريب. بّبكت: لبناف. كبتحقيق: عبد الرٞبن ا٤بعلمي 

 ىػ(.1377اليما٘ب. طبعة: حيدر آباد سنة)
 ىػ.ؽ(.1383تذكرة ا٣بواص. لسبط ابن ا١بوزم. طبعة النجف. العراؽ. سنة) -114
ر من ا٤بخطوطات العربية. رتبت كطيفت بأمر ٝبعية دائرة ا٤بعارؼ تذكرة النواد -115

 ىػ.1350العثمانية ٕبيدر آباد الدكن. عاـ
ىػ(. ٙبقيق: 656الَبغيب كالَبىيب. عبد العظيم بن عبد القوم ا٤بنذرم)ت: -116

 ـ(.1968بّبكت) -مصطفى عمارة. الطبعة الثالثة 
ر. أٞبد بن عبد اهلل ا١بندارم. ملحق بأكؿ تراجم الرجاؿ ا٤بذكورين ُب شرح األزىا -117

 ا١بزء األكؿ من شرح األزىار البن مفتاح.



ىػ(. 571ترٝبة اإلماـ علي بن أيب طالب. من تاريخ دمشق الكبّب البن عساكر) -118
 ىػ. مؤسسة احملمودم. بّبكت: لبناف.1398(2ٙبقيق الشيخ: ٧بمد باقر احملمودم. ط)

كتاب الطبقات الكبّب القسم الغّب ا٤بطبوع. البن سعد   ترٝبة اإلماـ ا٢بسْب من -119
ىػ(. ٙبقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي. نشر مؤسسة آؿ البيت إلحياء 230الزىرم)

 ىػ.1415(1الَباث. ط)
ىػ(. ٙبقيق: ٧بمد باقر 571ترٝبة اإلماـ ا٢بسن من تاريخ دمشق الكبّب) -120

 ىػ.1400(1احملمودم. مؤسسة احملمودم. ط)
ىػ.ؽ(. حيدر آباد الدكن. 1380التعظيم كا٤بنة. جبلؿ الدين السيوطي. ط سنة) -121
 ا٥بند.
ىػ(. ٙبقيق: إبراىيم األبيارم. 816-740التعريفات. علي ٧بمد ا١برجا٘ب) -122

 ـ. دار الكتاب العريب. بّبكت: لبناف.1985ىػ/1405( عاـ1ط)
ين ا٢بوثي. تفسّب جزء عم. العبلمة بدر الدين بن أمّب الد -123

 ـ. مركز النور للدراسات كالبحوث. اليمن. صعدة.1997ىػ/1418(1ط)
تفسّب األعقم. أٞبد بن علي بن ٧بمد األعقم اآلنسي.  -124

 ـ. دار ا٢بكمة اليمانية. صنعاء.1990ىػ/1411(1ط)

تفسّب القرآف الكرٙب )ا٤بشهور بتفسّب ابن كثّب(. أليب الفداء إ٠باعيل بن   -125
ـ. دار 1985ىػ/1405(1ىػ(. أشرؼ على تصحيحو: علي شّبم. ط)774كثّب)ت:

 لبناف. -إحياء الَباث العريب. بّبكت
ىػ(. ٙبقيق: عبد الوىاب 245تقريب التهذيب. ٧بمد بن حبيب البغدادم)ت: -126

 ىػ(.1380عبد اللطيف. طبعة القاىرة)
ػ(. ط جيد الرقي ى597تلقيح فهـو أىل األثر. أبو الفرج عبد الرٞبن بن ا١بوزم)ـ -127

 ا٥بند. -بريس. دبلي



التنبيو كاالشراؼ. للمسعودم. طبعة مصورة عن الطبعة األكركنيو. مكتبة خياط  -128
 ىػ(.1366مصر سنة) -لبناف، ككذا طبعة دار الصاكم  -ـ. بّبكت1965عاـ

 ـ.1840تقوٙب البلداف. أليب الفداء. طبعة باريس -129
بن عساكر. الشيخ عبد القادر ريدراف. هتذيب تاريخ دمشق الكبّب ال -130

 ـ. دار ا٤بسّبة بّبكت: لبناف.1979ىػ/1399(2ىػ(. ط)1346ؾ)
ىػ(. طبعة 676هتذيب األ٠باء كاللغات. ٰبٓب بن شرؼ ٧بيي الدين )ت: -131

 ىػ(.1349القاىرة)
ىػ(. طبعة دار ا٤بأموف 742هتذيب الكماؿ. يوسف بن عبد الرٞبن ا٤بزم)ت: -132

 ة مؤسسة الرسالة.دمشق، كمطبع
هتذيب ا٤بقاؿ ُب تنقيح كتاب الرجاؿ للشيخ ا١بليل النجاشي. للسيد ٧بمد علي  -133

 ىػ.1389ـ/1969(. النجف1األبطحي. ا١بزء)
ىػ(. ٙبقيق: مصطفى عبد 852هتذيب التهذيب. البن حجر العسقبل٘ب)ت: -134

 : لبناف.ـ. دار الكتب العلمية. بّبكت1994ىػ/1415( عاـ1القادر عطاء. ط)
ىػ(. طبعة حيدر 245هتذيب التهذيب: ٧بمد بن حبيب البغدادم)ت: -135
 ىػ(.1325آباد)

ـ(. منشورات لوساف. 1986( عاـ)3تواريخ األنبياء. السيد حسن اللوسا٘ب. ط) -136
 لبناف. -بّبكت
( ٦بلدات. أٞبد بن عبد القادر بن أٞبد بن 3-1تيسّب ا٤بناف ُب تفسّب القرآف ) -137
 ىػ(. نسخة خاصة.1350ىػ(. نسخة خطت سنة)1222-1172لقادر)عبد ا

تيسّب ا٤بطالب ُب أمإب اإلماـ أيب طالب. للناطق با٢بق أيب طالب ٰبٓب بن  -138
ـ(. 1177ىػ/577ـ(. ركاية جعفر بن أٞبد بن عبد السبلـ)1032ىػ/424ا٢بسْب )

 ىػ(.1395ـ/1975مراجعة ٰبٓب عبد الكرٙب الفضيل. مؤسسة األعلمي. بّبكت)



ىػ(. ٙبقيق: ٧بمد عبد ا٤بعيد خاف. 354الثقات. ٧بمد البسٍب، ابن حباف)ت: -139
 ىػ(.1397ـ(، ككذا طبعة ا٥بندسة)1983-1973طبعة حيدر آباد)

ٜبار القلوب ُب ا٤بضاؼ كا٤بنسوب. عبد ا٤بلك بن ٧بمد الثعاليب. طبعة مصر  -140
 ىػ.1326سنة

ىػ. مكتبة 1386ـ/1966عة بغداد ثورة زيد بن علي. لناجي حسن. طب -141
 النهضة.

جامع البياف عن تأكيل آم القرآف. أيب جعفر ٧بمد بن جرير  -142
 ىػ(. طبعة.310الطربم)ت:

-209ا١بامع الصحيح )سنن الَبمذم(. أيب عيسى ٧بمد بن عيسى بن سورة) -143
قم ىػ(. ٙبقيق كتعليق: إبراىيم عطوف عوض كأٞبد شاكر كآخركف. بدكف ذكر لر 297

الطبع كتارٱبو. دار إحياء الَباث العريب. بّبكت: لبناف، ككذا طبعة 
 ـ(.1938/1962القاىرة)
ا١بامع الصحيح )صحيح مسلم(. أيب ا٢بسن مسلم بن ا٢بجاج. طبعة دار  -144

 ا٤بعرفة. بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع. بّبكت: لبناف، باإلضافة إٔب طبعات.
لبشّب النذير. جبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر ا١بامع الصغّب ُب أحاديث ا -145

 ـ. دار الفكر. بّبكت.1981ر/1401( عاـ1ىػ(. ط)849السيوطي)
ا١بامع ألحكاـ القرآف. أيب عبد اهلل ٧بمد أٞبد األنصارم القرطيب. ط:  -146

 ـ. دار إحياء الَباث العريب. بّبكت: لبناف.1985ىػ/1405عاـ
ف التواريخ كعيوف السّب. علي بن أ٪بب ابن ا١بامع ا٤بختصر ُب عنوا -147

 ـ(.1934ىػ(. ٙبقيق: مصطفى جواد. طبعة بغداد)674الساعي)ت:
ا١بداكؿ ا٤برضية ُب تاريخ الدكؿ اإلسبلمية )تاريخ الدكؿ اإلسبلمية با١بداكؿ  -148

ا٤برضية( كما أثبت ُب آخره. أٞبد زيِب دحبلف، مفٍب الشافعية ٗبكة. طبعة 
 ىػ.1306مصر



جذكة االقتباس فيمن حل من األعبلـ مدينة فاس. أٞبد بن ٧بمد ابن  -149
 ىػ(.1309ىػ(. طبعة فاس)1025القاضي)ت:

ىػ(. 327ا١برح كالتعديل. عبد الرٞبن بن أيب حاًب ٧بمد بن إدريس ا٤بنذر ت) -150
ىػ(، دار الكتب 1373( حيدر آباد. ا٥بند)1ٙبقيق: عبد الرٞبن ا٤بعلمي اليما٘ب. ط)

 ة. بّبكت: لبناف.العلمي
ىػ(. حيدر آباد الدكن 1323ا١بمع بْب رجاؿ الصحيحْب. للكبلباذم. ط سنة) -151
 ا٥بند.
 ىػ.ؽ(.1381ا١بمل. للشيخ ا٤بفيد. طبعة ا٢بيدرية. النجف. العراؽ. سنة) -152
)ت: -153 ىػ(. ٙبقيق: عبد السبلـ 655ٝبهرة أنساب العرب. علي بن أٞبد بن جـز

 ـ(.1962ة)ىاركف. طبعة القاىر 
ىػ(. طبعة: 775ا١بواىر ا٤بضيئة ُب طبقات ا٢بنيفة. عبد القادر بن ٧بمد)ت: -154

 ىػ(. كٙبقيق: عبد الفتاح ا٢بلو، طبعة القاىرة.1332حيدر آباد)
ـ(. 1254ىػ/654ا٢بدائق الوردية ُب مناقب أئمة الزيدية. ٞبيد بن أٞبد احمللي) -155

 ىػ.1405ـ/1985دار أسامة. دمشق (.8ىػ/1357مصورة عن ٨بطوطة نسخت سنة)
ا٢بركات الباطنية ُب العآب اإلسبلمي. عقائدىا كحكم الشرع اإلسبلمي فيها.  -156

ـ. نشر كتوزيع مكتبة األقصى. عماف 1986ىػ/1406(2د/٧بمد أٞبد ا٣بطيب. ط)
 األردف، دار عآب الكتب. الرياض.

ن بن أيب بكر حسن احملاضرة ُب أخبار مصر كالقاىرة. عبد الرٞب -157
ىػ(، ككذا 1387ىػ(. ٙبقيق: ٧بمد أبو الفضل إبراىيم. طبعة القاىرة)911السيوطي)ت:

 (جزء.2-1( )1299طبعة مصر سنة)
حلية األكلياء كطبقات األصفياء. أٞبد بن عبد اهلل. أبو نعيم األصفها٘ب  -158

طبعة  ـ. دار الكتاب العريب. بّبكت: لبناف، ككذا1985ىػ/1405(4ىػ(. ط)430ت)
 ـ(.1938القاىرة عاـ)



ـ(. )طبع قطعة منو 1851-1847ا٢بلة السّباء. البن األبار. طبعة ليدف) -159
 فقط(.
ىػ(. ٙبقيق: عبد ا٤بعْب ملوحي كأ٠باء 542ا٢بماسة. ىبة اهلل علي الشجرم)ت: -160

 ـ(.1970ا٢بمصي. طبعة دمشق)

قيق: كماؿ مصطفى. ـ(. ٙب1177ىػ/573ا٢بور العْب. سعيد نشواف ا٢بمّبم) -161
 ـ.1985( دار آزاؿ.بّبكت، كا٤بكتبة اليمنية صنعاء2ط)

حياة الصحابة. ٧بمد يوسف الكاندىلوم. ٙبقيق: علي شّبم.  -162
 ـ. دار إحياء الَباث العريب. بّبكت: لبناف.1986ىػ/1406(1ط)

حياة اإلماـ ا٢بسْب بن علي عليو السبلـ. باقر شريف القرشي.  -163
 لبناف. -ـ. مؤسسة الوفاء. بّبكت1984ىػ/1404(2ط)

ىػ(. طبعة ا٤بكتبة 808حياة ا٢بيواف الكربل. ٧بمد بن موسى الدمّبم)ت: -164
 بّبكت. -اإلسبلمية 

 ىػ(.1357ىػ، ككذا طبعة ا٢بليب من سنة)1365ا٢بيواف. للجاحظ. ط القاىرة -165
ادم. ط خزانة األدب كلب لباب لساف العرب. عبد القادر بن عمر البغد -166

 (٦بلدات.4-1ىػ. مصر. )1299عاـ
ىػ(. دار الكتب 303ضمن السنن. ا٢بافظ النسائي) -خصائص أمّب ا٤بؤمنْب  -167

 ىػ(.1411بّبكت. الطبعة األكٔب) -العلمية 
خصائص أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب. للحافظ أيب عبد الرٞبن أٞبد بن  -168

 لكتاب العريب. بّبكت: لبناف.ـ. دار ا1987ىػ/1407(1شعيب النسائي. ط)
ا٣بصائص الكربل )كفاية الطالب اللبيب ُب خصائص ا٢ببيب(. جبلؿ الدين  -169

 السيوطي. طبعة دار الكتاب العريب.
خبلصة تاريخ العرب. سيديو. ترٝبو عن الفرنسية. ٧بمد بن أٞبد عبد القادر،  -170



 ٮبصر.1309كآخر، كقدـ لو علي بن مبارؾ. طبعة سنة
خبلصة تذىيب هتذيب الكماؿ. أٞبد بن عبد اهلل ا٣بزرجي  -171

 ىػ(.1391ىػ(، ككذا طبعة سنة)1301ىػ(. طبعة بوالؽ)923األنصارم)ت:
 خبلصة سّبة ا٥بادم. )أرجوزة(. طبعت بتعز. -172
خبلصة الكبلـ ُب بياف أمراء البلد ا٢براـ. أٞبد زيِب دحبلف، ابن  -173

 ىػ(.1305ىػ(. طبعة القاىرة)1304زيِب)ت:
 ـ(.1972خبلصة الوفاء. للسمهودم. طبعة ا٤بدينة ا٤بنورة) -174
ا٣ببلصة النقية ُب أمراء إفريقية. أليب عبد اهلل ٧بمد الباجي ا٤بسعودم. طبعة  -175

 ىػ.1283الدكلة التونسية

( بدكف ذكر لتاريخ الطبع. 3دائرة معارؼ القرف العشرين. ٧بمد فريد كجدم. ط) -176
 لبناف. -بّبكت دار ا٤بعرفة.

دائرة ا٤بعارؼ اإلسبلمية. نقلها إٔب العربية ٧بمد ثابت الفندم كآخركف. طبع  -177
 لبناف. -ـ. كطبعة دار ا٤بعرفة. بّبكت1933/1957(٦بلدان ُب مصر سنة11منها)
ىػ(. 245الدرر الكامنة ُب أعياف ا٤بئة الثامنة. ٧بمد بن حبيب البغدادم)ت: -178

 ـ(.1972اف. طبعة حيدر آباد)ٙبقيق: عبد ا٤بعْب خ
الدرة ا٤بضيئة ُب أخبار الدكلة الفاطمية. أبو بكر بن عبد اهلل بن أبيك  -179

 ـ(.1961ىػ(. ٙبقيق: صبلح الدين ا٤بنجد. طبعة القاىرة)732الدكادارم)ت:
ىػ(. طبعة 1332زينب)ت: -الدر ا٤بنثور ُب طبقات ربات ا٣بدكر. العاملي  -180

 قم إيراف. -كذا طبعة مطبعة مهراستوار ىػ(، ك 1312القاىرة)
ىػ(. 911الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور. جبلؿ الدين السيوطي)ت: -181

ىػ(، ككذا طبعة 1314ىػ. دار الفكر بّبكت: لبناف، ككذا طبعة القاىرة)1403(1ط)
 ىػ(.1386سنة)



نشر دار الوعي ىػ(. 430دالئل النبوة. أبو نعيم أٞبد بن عبد اهلل األصبها٘ب)ت: -182
 الدكن ا٥بند. -ىػ، ككذا طبعة حيدر آباد 1397حلب) -

ىػ(. ٙبقيق: عبد ا٤بعطي 458دالئل النبوة. أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب البيهقي) -183
 ىػ(.1405قلعجي. دار الكتب العلمية، الطبعة األكٔب)

٧بمد  ىػ(. ٙبقيق: فهيم748دكؿ اإلسبلـ. ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب)ت: -184
 ـ(.1974شلتوت ك٧بمد مصطفى إبراىيم. طبعة القاىرة)

دكلة األدارسة ملوؾ تلمساف كفاس كقرطبة. إ٠باعيل العريب. دار الغرب  -185
 ـ.1983اإلسبلمي. بّبكت

ـ(. 835-788ىػ/223-172دكلة األدارسة ُب ا٤بغرب. العصر الذىيب ) -186
 ىػ.1408ـ/1987كت: لسعدكف عباس نصر اهلل. دار النهضة العربية. بّب 

الديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف ا٤بذىب. إبراىيم بن علي ابن  -187
 ىػ(.1351ىػ(. ٙبقيق: ٧بمد األٞبدم أبو النور. طبعة القاىرة)799فرحوف)ت:

ـ. 1994(1ديواف أمّب ا٤بؤمنْب كسيد البلغاء كا٤بتكلمْب علي بن أيب طالب. ط) -188
 ف.لبنا -الناشر: دار النجم. بّبكت

ذخائر العقىب ُب مناقب ذكم القرىب. أٞبد بن عبد اهلل، ٧بب الدين  -189
 -بّبكت -ىػ(، ككذا طبعة مؤسسة الوفاء 1356ىػ(. طبعة القاىرة)6940الطربم)ت:

 ـ(.1981ىػ/1401لبناف )
الذريعة إٔب تصانيف الشيعة. ٧بمد ٧بسن الشهّب بالشيخ أغابزرؾ الطهرا٘ب. نزيل  -190

 ـ(.1355/1936(أجزاء. طبعة النجف)9-1)النجف صدر منو
ىػ. دار 1406الذريعة. للشيخ آقابزرؾ الطهار٘ب. طبعة إيراف، كطبعة سنة -191

 األضواء. بّبكت: لبناف.
ىػ(. طبعة 430ذكر أخبار أصبهاف. أٞبد بن عبد اهلل األصبها٘ب )أبو نعيم()ت: -192



 ىػ(.1931ليدف)
لتابعْب. البن جرير الطربم. ملحق بأحد أجزاءه ذيل ا٤بذٌيل ُب تاريخ الصحابة كا -193

 من تاريخ األمم كا٤بلوؾ. مؤسسة األعلمي. بّبكت: لبناف.
الذىب ا٤بسبوؾ ُب ذكر من حج من ا٣بلفاء كا٤بلوؾ. أٞبد بن علي  -194

 ـ.1955ىػ(. ٙبقيق: الشياؿ. طبعة القاىرة845ا٤بقريزم)ت:
سبلـ، حققو كخرج أحاديثو: علي بن رأب الصدع. أمإب أٞبد بن عيسى عليو ال -195

 ـ. دار النفائس بّبكت: لبناف.1990ىػ/1410( 1(٦بلدات. ط)2-1إ٠باعيل ا٤بؤيد )
ىػ(. ٙبقيق: 450-372رجاؿ النجاشي. أيب العباس أٞبد بن علي النجاشي) -196

ـ. دار األضواء. بّبكت: لبناف، ككذا 1988ىػ/1408( عاـ٧1بمد جواد النائيسِب. ط)
 ىػ(.1317مبام سنة)طبعة بو 
. الشيخ صفي الرٞبن ا٤بباركفورم. ط دار القلم. بّبكت -197  لبناف. -الرحيق ا٤بختـو
الرد على ا٤بلحد. لئلماـ القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ. ٙبقيق: ٧بمد ٰبٓب سآب  -198

 (.1عزاف. ط)
الرسائل التسع. جبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر  -199

ـ(. قدـ لو كشرحو كعلق عليو: د/٧بمد عز الدين 1505ىػ/911السيوطي)ت:
. بّبكت1988ىػ/1409(2السعيدم. ط)  لبناف. -ـ. دار إحياء العلـو

رغبة اآلمل من كتاب الكامل )شرح األعبلـ لكتاب الكامل للمربد(. السيد بن  -200
 ىػ.1346/1348(أجزاء. طبعة مصر8-1علي ا٤برصفي. )

ىػ(. ٙبقيق: طو عبد 581ٞبن بن عبد اهلل السهيلي)ت:الركض اآلنف. عبد الر  -201
 ـ(.1972الرؤكؼ سعد. طبعة القاىرة)

ركضات ا١بنات ُب أحواؿ العلماء كالسادات. ٧بمد باقر ا٤بوسوم. ا٣بوانسارم  -202
 (.2ىػ، ككذا الطبعة)1307(1(أجزاء ُب ٦بلد كاحد. ط)4-1األصبها٘ب. )



عجم جغراُب(. ٧بمد بن عبد ا٤بنعم ا٢بمّبم الركض ا٤بعطار ُب خّب األقطار )م -203
ـ. 1980( 2ىػ(. ٙبقيق: د. إحساف عباس. ط)900الصنهاجي أبو عبد اهلل)ت:

 مؤسسة ناصر للثقافة.
الركض األغن ُب معرفة ا٤بؤلفْب باليمن. عبد ا٤بلك بن أٞبد بن قاسم ٞبيد الدين.  -204

 ـ بدكف ذكر للدار الناشر.1994ىػ/1415( عاـ1ط)
 ىػ.1313ركض القرطاس. البن أيب زرع. طبعة فاس -205
ىػ(. طبعة دار الكتب 694الرياض النضرة ُب مناقب العشرة. للمحب الطربم) -206

 لبناف. -العلمية. بّبكت
ىػ(. 597-508زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب. عبد الرٞبن بن ا١بوزم البغدادم) -207

 لبناف.ػ -ـ. ا٤بكتب اإلسبلمي. بّبكت1984ىػ/1404( 3ط)
ىػ(. ٙبقيق: 751زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد. ٧بمد بن أيب بكر ابن القيم)ت: -208

 شعيب األرناؤط كعبد القادر األرناؤط. طبعة بّبكت.
 -ىػ(. طبعة دار الكتب العلمية 241الزىد. اإلماـ أٞبد بن ٧بمد بن حنبل)ت: -209

 بّبكت.
( 2ها٘ب. ٙبقيق: د/إبراىيم السامرائي. ط)الٌزىرة. أليب بكر ٧بمد بن داؤد األصب -210

 ـ. مكتبة ا٤بنار. األردف. الزرقاء.1985ىػ/1406
ىػ(. ٙبقيق: 453زىر األدب كٜبر األلباب. إبراىيم بن علي ا٢بصرم القّبكا٘ب)ت: -211

لبناف.  -بّبكت -ـ، ككذا طبعة دار ا١بيل ٧1953بيي الدين عبد ا٢بميد. طبعة القاىرة
 (أجزاء.1-4)

ـ. الناشر: الزىراء 1984ىػ/1404( 2الزيدية. د. أٞبد ٧بمود صبحي. ط) -212
 مصر. -لبلعبلـ العريب. القاىرة



سبائك الذىب ُب معرفة قبائل العرب. أليب الفوز ٧بمد أمْب البغدادم الشهّب  -213
 لبناف. -بالسويدم. دار القلم. بّبكت

 سبل ا٥بدل كالرشاد. للصاّب الشامي. طبعة مصر. -214
ـ(. 340/925سر السلسلة العلوية. أليب نصر البخارم سهل بن عبد اهلل )بعد -215

. ا٤بطبعة ا٢بيدرية. النجف  ىػ.1381ـ/1962ٙبقيق: السيد ٧بمد صادؽ ٕبر العلـو
ىػ(. 768سرح العيوف ُب شرح رسالة ابن زيدكف. ٧بمد بن ٧بمد بن نباتو)ت: -216

 ىػ(.1290طبعة اإلسكندرية)
ار، ا٤بسمى سفينة ٕبار األنوار كمدينة ا٢بكم كاآلثار. عباس بن ٧بمد سفينة البح -217

 ىػ.1355رضا القمي. طبعة النجف سنة
ىػ(. 90السقيفة )أك( أئمة الشيعة. سليم بن قيس الكوُب ا٥ببلٕب العامرم)ت: -218

 لبناف. -طبعة مؤسسة األعلمي. بّبكت
ىػ(. ٙبقيق: زياد. 845لي)ت:السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ. للمقريزم أٞبد بن ع -219

 ـ(، كبعض الطبعات البلحقة.1934طبعة القاىرة سنة)
سلوة األنفاس ك٧بادثة األكياس فيمن قرب من العلماء كالصلحاء بفاس. ٧بمد بن  -220

 ىػ.1316(أجزاء. طبعة فاس3-1جعفر الكتا٘ب. )
ب السمط الثمْب ُب مناقب أمهات ا٤بؤمنْب. أٞبد بن عبد اهلل بن ٧ب -221

 ىػ(.1346ىػ(. طبعة حلب)694الطربم)ت:
ىػ(. ٠487بط الآلٕب ُب شرح أمإب الغإب. عبد اهلل بن عبد العزيز البكرم)ت: -222

 ٙبقيق: عبد العزيز ا٤بيمِب. طبعة مكتبة ا٤بثُب. بغداد.
ىػ(. ٙبقيق: عزت 275السنن. سليماف بن األشعث، أبو داكد السجستا٘ب)ت: -223

 بّبكت. -ـ، ككذا طبعة إحياء الَباث العريب 1970-1969ٞبصعبيد الدعاس. طبعة 
ىػ(. ٙبقيق: 279سنن الَبمذم )ا١بامع الصحيح(. ٧بمد بن عيسى الَبمذم) -224

 بّبكت. -أٞبد ٧بمد شاكر. دار إحياء الَباث العريب 



ىػ(. ٙبقيق: 275-207سنن ابن ماجة. أيب عبد اهلل ٧بمد بن يزيد القزكيِب_ -225
 -ـ. دار إحياء الَباث العريب. بّبكت1975ىػ/1395كعبد الباقي. ط عاـ٧بمد فؤاد 

 بّبكت، ككذا طبعة القاىرة. -لبناف، ككذا طبعة دار الفكر 

ىػ(. ٙبقيق: عبد اهلل ىاشم اليما٘ب. 385السنن. علي بن عمر الدارقطِب)ت: -226
 ىػ.1406ةبّبكت سن -ىػ(، ككذا الطبعة الرابعة لعآب الكتب 1386طبعة القاىرة)

سنن الدارمي. أيب ٧بمد عبد اهلل بن عبد الرٞبن بن الفضل بن ّٔراـ الدارمي  -227
ىػ(. طبع بعناية ٧بمد أٞبد دٮباف. نشرتو: دار إحياء السنة النبوية دمشق، ط: 255ت)

 لبناف، ككذا طبعة دار الفكر. بّبكت. -دار الكتب العلمية بّبكت
الكربل(. أٞبد بن ا٢بسْب بن علي السنن الكربل. الشهّب)بالسنن  -228

ىػ(. بذيل: ا١بوىر النقي للمارديِب الشهّب بابن الَبكما٘ب. طبعة 458البيهقي)
لبناف، ككذا طبعة حيدر آباد  -ـ. دار ا٤بعرفة بّبكت1992ىػ/1412عاـ

 ىػ(.1335سنة)
( دار الكتب العلمية. 1ىػ(. طبعة)303سنن النسائي. ا٢بافظ ا٤بتوَب سنة) -229

 لبناف. -تبّبك 
سياسة ا٤بنصور أيب جعفر الداخلية كا٣بارجية. حسن فاضل زعْب العا٘ب. دار  -230

 ـ.1981الرشيد. بغداد
ـ(. 1374-784سّب أعبلـ النببلء. ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب ت) -231

ـ. 1993ىػ/1413( 9ٙبقيق: ٦بموعة من الباحثْب ٙبت إشراؼ:شعيب األرناؤط. ط)
 لبناف. -ّبكتمؤسسة الرسالة ب

ىػ(. ٙبقيق: مصطفى عبد 1382السّبة النبوية. ٧بمد بن عبد ا٢بر الكتا٘ب)ت: -232
 ـ.1976الواحد. طبعة بّبكت

 ىػ.ؽ(.1326سّبة مغلطام. طبعة مصر سنة) -233



سّبة ا٥بادم إٔب ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب )ع(. ركاية: علي بن ٧بمد بن عبيد اهلل  -234
 -ـ. دار الفكر. بّبكت1981ىػ/1401(2. سهيل زكار. ط)العباسي العلوم. ٙبقيق: د

 لبناف.
السّبة النبوية ... الشهّبة)سّبة ابن ىشاـ(. عبد اهلل بن يوسف بن أٞبد  -235

 -األنصارم. ٙبقيق: مصطفى السقا كآخركف. منشورات دار إحياء الَباث العريب. بّبكت
 ـ(.1955لبناف، ككذا طبعة القاىرة سنة)

ُب ا١بواب على الرسالة ا٣بارقة للفقيو عبد الرحيم بن أيب القبائل. تأليف  -الشاُب  -236
ـ. 1986ىػ/1406(. الطبعة األكٔب 614-561اإلماـ عبد اهلل بن ٞبزة ا٢بسِب )

 صنعاء. -منشورات مكتبة اليمن الكربل. اليمن
الشجرة ا٤بباركة ُب أنساب الطالبيْب. ٧بمد بن عمر، الفخر  -237
قم  -ـ(. ٙبقيق: السيد مهدم الرجا٘ب. طبعة مكتبة ا٤برعشي 1209ىػ/606الرازم)
 ـ(.1989ىػ/1409سنة)
ىػ(. 1089شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب. عبد ا٢بر بن العماد ا٢بنبلي)ت: -238

 لبناف. -بّبكت -ىػ(، ككذا طبعة ا٤بكتب التجارم 1350طبعة القاىرة)
(جزء. طبعة 2-1ا٣بشِب. أبو ذر. ) شرح أبيات السّبة النبوية. مصعب بن ٧بمد -239

 ـ.1911ىػ/1329مصر سنة
شرح ديواف حساف بن ثابت. كضعو كضبط الديواف كصحح: عبد الرٞبن  -240

 ـ(. دار الكتاب العريب. بّبكت: لبناف.1981ىػ/1401الّبقوقي. ط)
ىػ. زطبعة أخرل 1296(أجزاء. طبعة مصر4-1شرح ديواف ا٢بماسة. التربيزم ) -241

 الحقة.
 شرح شافية أيب فراس. طبعة ا٥بند. -242
ىػ(. طبعة مصر 911شرح شواىد ا٤بغِب. جبلؿ الدين السيوطي ت) -243



 ىػ(.1322سنة)
ىػ. 1414ىػ(. ط عآب1122شرح ا٤بواىب اللدنية. ٧بمد عبد الباقي الزرقا٘ب) -244

 لبناف. -دار ا٤بعرفة. بّبكت
 ـ.1961كتب اإلسبلمي. دمشقشرح مقصورة ابن دريد. للتربيزم. طبعة ا٤ب -245
ىػ(. طبعة 655شرح هنج الببلغة. ابن أيب ا٢بديد، عبد ا٢بميد بن ىبة اهلل)ت: -246

 -ىػ(، كبتحقيق: ٧بمد أبو الفضل إبراىيم. طبعة دار إحياء الكتب العربية 1374بّبكت)
 مصر.
اكر. ىػ(. ٙبقيق: أٞبد ش276الشعر كالشعراء. عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة)ت: -247

 ( مصر.1932ىػ/1350ـ(، كطبعة أخرل سنة)1966طبعة القاىرة)
ىػ(. 544الشفاء بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى. أليب الفضل عياض اليحصيب ت) -248

لبناف. بذيلو: مزيل ا٣بفاء ألفاظ الشفاء. للعبلمة أٞبد  -طبعة دار الكتب العلمية. بّبكت
 ىػ(.872بن ٧بمد ٧بمد الشمِب ت)

(. ٙبقيق: ٧بمد 1069. أٞبد بن ٧بمد شهاب الدين ا٣بفاجي)ت:شفاء العليل -249
 بن عبد ا٤بنعم خفاجي. طبعة القاىرة.

ىػ(. ٙبقيق: عزت عبيد 279الشمائل احملمدية. ٧بمد بن عيسى الَبمذم)ت: -250
 ـ(.1976ٞبص) -الدعاس. الطبعة الثانية 

 ىػ.1355بعة النجفشهداء الفضيلة. لعبد ا٢بسْب بن أٞبد األميِب التربيزم. ط -251
شواىد التنزيل لقواعد التفضيل. عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أٞبد ا٤بعركؼ با٢باكم  -252

 ـ.1974ىػ/1393( 1ا٢بسكا٘ب ا٢بذاء. ٙبقيق: الشيخ ٧بمد باقر احملمودم. ط)
-صبح األعشى ُب صناعة اإلنشاء. للقلقشندم أٞبد بن علي)... -253
-1911/1331األمّبية. القاىرة(. ا٤بطبعة 14-1ـ( )1418ىػ/821

 ىػ(.1416بّبكت عاـ) -ىػ، ككذا طبعة دار الكتب العلمية 1918/1337



الصحيح من سّبة النيب األعظم صلى اهلل عليو كآلو كسلم السيد جعفر مرتضى  -254
 لبناف. -ـ. دار ا٥بادم، دار السّبة. بّبكت1995ىػ/1416(4العاملي. ط)

ىػ(. ٙبقيق: ٧بمد مصطفى 311بن إسحاؽ)ت: الصحيح. ابن خزٲبة، ٧بمد -255
 ـ(.1971األعظمي. طبعة بّبكت)

ىػ(. ٙبقيق الدكتور: ديب البغاء. 256صحيح البخارم. ٧بمد إ٠باعيل البخارم) -256
 لبناف. -بّبكت -ـ(، ككذا ٕباشية السندم. طبعة دار ا٤بعرفة 1976مطبعة ا٥بند)

ىػ( بَبتيب 354البسٍب ت) صحيح ابن حباف. أليب حاًب ٧بمد بن حباف -257
ـ. 1984ىػ/1404(1ىػ(. ٙبقيق: شعيب األرناؤط كآخر. ط)739الفارسي )ت

 لبناف. -مؤسسة الرسالة بّبكت
ىػ(. ٙبقيق الدكتور: موسى 261صحيح مسلم. مسلم بن ا٢بجاج القشّبم) -258

 شاىْب الشْب، كالدكتور: أٞبد عمر ىاشم. مؤسسة عز الدين للطباعة كالنشر الطبعة
 ـ(.1955ىػ( كبتحقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي. طبعة القاىرة سنة)1407األكٔب)
ىػ(. 597صفة الصفوة. أليب الفرج عبد الرٞبن بن علي ا١بوزم) -259

ـ. مؤسسة الكتب الثقافية. بّبكت: لبناف. كبتحقيق: ماخورم 1413/1992(2ط)
 ىػ(.1406بّبكت سنة) -ـ(، كالطبعة الرابعة بدار ا٤بعرفة 1979قلعجي. طبعة بّبكت)

ىػ(. ٙبقيق: عبد الوىاب اللطيف. 974الصواعق احملرقة. البن حجر ا٥بيثمي) -260
( مصر ٗبطبعة ا٤بيمنية، ك)ط( دار 1312ىػ. مكتبة القاىرة، كأيضان طبعة)1385( 2ط)

 الببلغة مصر.
 لبناف. -صورة األرض. البن حوقل. دار مكتبة ا٢بياة. بّبكت -261
ىػ(. ٙبقيق: ٧بمود إبراىيم 256الصغّب. ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم)ت:الضعفاء  -262

 ىػ(.1396حلب) -زايد. دار الوعي 
ىػ(. ٙبقيق الدكتور: عبد ا٤بعطي أمْب 322الضعفاء الكبّب. أبو جعفر العقيلي) -263



 ىػ(.1407بّبكت. الطبعة األكٔب) -القلعجي. دار الكتب العلمية 
ىػ(. ٙبقيق: ٧بمود إبراىيم 303ٞبد بن شعيب النسائي)ت:الضعفاء كا٤بَبككْب. أ -264

 حلب. -زايد. طبعة دار الوعي 
طبقات ا٢بنابلة. ٧بمد بن ا٢بسْب. أبو يعلى الفراء)ت:ىػ(. ٙبقيق: دكتور أٞبد  -265

 القاىرة. -بن علي.. طبعة مؤسسة الرسالة. كبتحقيق: ٧بمد حامد الفقي طبعة 
السيوطي. مراجعة ١بنة من العلماء ٙبت إشراؼ  طبقات ا٢بفاظ. جبلؿ الدين -266

 -لبناف، ككذا طبعة  -ـ. دار الكتب العلمية. بّبكت1983ىػ/1403(1الدار الناشر ط)
 حلب.
طبقات ا٣بواص من أىل الصدؽ كاإلخبلص. أٞبد بن أٞبد الزبيدم  -267

 ىػ(.1321ىػ(. طبعة القاىرة)893الشرجي)ت:
ىػ(. ٙبقيق: أكـر ضياء العمرم. دار طيبة 240الطبقات. خليفة بن خياط)ت: -268

 ـ(.1966ـ. كٙبقيق: صهيل زكار، كزارة الثقافة دمشق)1982الرياض)
الطبقات الكربل. ا٤بشهورة بطبقات ابن سعد. ٧بمد بن سعد بن منيع ا٥بامشي  -269

ـ. 1990ىػ/1410(1ىػ(. ٙبقيق: ٧بمد عبد القادر عطاء. ط)230-168البصرم)
ىػ، ككذا طبعة دار 1322لبناف، كأيضان: طبعة ليدف سنة -ية. بّبكتدار الكتب العلم

 بّبكت. -صادر 
ىػ( ٙبقيق: عادؿ 1014طبقات الشافعية. أبو بكر بن ىداية اهلل ا٤بصنف)ت: -270

 ىػ(.1356ـ(، كطبعة بغداد)1979نويهض. طبعة بّبكت)
قيق: عبد ىػ(. ٙب851طبقات الشافعية. أبو بكر بن أٞبد ابن قاضي شهبة)ت: -271

 ـ.1978العليم خاف. طبعة حيدر آباد

ىػ(. ٙبقيق: 771طبقات الشافعية الكربل. عبد الوىاب بن علي السبكي)ت: -272
 ـ.1976-1964عبد الفتاح ا٢بلو ك٧بمود الطناجي. طبعة القاىرة



ىػ(. ٙبقيق: عبد اهلل 772طبقات الشافعية. عبد الرحيم بن ا٢بسن األسنوم)ت: -273
 ىػ(.1391عة بغداد)ا١ببورم. طب

ىػ(. ٙبقيق: عبد الستار 296طبقات الشعراء. عبد اهلل بن ٧بمد بن ا٤بعتز)ت: -274
 ـ(.1956فراج. طبعة القاىرة)

طبقات علماء أفريقية. أليب العرب ٧بمد بن أٞبد بن ٛبيم. ٝبعها: ٧بمد بن أيب  -275
 ـ.1914ىػ/1332شنب. طبعة ا١بزائر

ىػ(. ٙبقيق: 476بن علي الشّبازم، أبو إسحاؽ)ت: طبقات الفقهاء. إبراىيم -276
 بغداد. -ـ، ككذلك طبعة 1981بّبكت -إحساف عباس. الطبعة الثانية 

ىػ(. طبعة 968طبقات الفقهاء ا٢بنفية. طاش كربل زاده أٞبد بن مصطفى)ت: -277
 ـ(.1961ا٤بوصل)

ػ( ابن ى586طبقات فقهاء اليمن كرؤساء الزمن. عمر بن علي ا١بعدم)ت:بعد -278
 ـ(.1957أيب ٠برة. ٙبقيق: فؤاد السيد. طبعة القاىرة)

ىػ(. ٙبقيق: ٧بمود 231طبقات فحوؿ الشعراء. ٧بمد بن سبلـ ا١بمحي)ت: -279
 ـ.1913ـ(، ككذا طبعة ليدف سنة1952، ككذا طبعة سنة)1974شاكر. طبعة القاىرة

يق: سوسنة ـ(. ٙبق1435ىػ/840طبقات ا٤بعتزلة. أٞبد بن ٰبٓب ا٤برتضى ) -280
 ىػ(.1380ـ/1961ديفلد فلزر. الناشر فرانز شناينز. ا٤بطبعة الكاثوليكية. بّبكت)

ىػ(. طبعة 911طبقات ا٤بفسرين. عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي)ت: -281
 ـ(.1839ليدف)
ىػ(. طبعة 379طبقات النحويْب كاللغويْب. ٧بمد بن ا٢بسن الزبيدم)ت: -282

 ـ(.1954القاىرة)
رائف. البن طاككس. الطبعةة ا٢بجرية، كطبعة ا٣بياـ. قم: إيراف الط -283
 ىػ.ؽ(.1400عاـ)



-1(. دراسة ٙبليلية لفاركؽ عمر)170/786-97/716العباسيوف األكائل) -284
 ـ(.1974-1970(. دار اإلرشاد. بّبكت)2

، 1ىػ(. )األجزاء748العرب ُب خرب من غرب. الذىيب ٧بمد بن أٞبد بن عثماف)ت: -285
( بتحقيق: فؤاد السيد. طبعة 3، 2( بتحقيق: د. صبلح الدين ا٤بنجد، )5، 4

 ـ(.1969-1960الكويت)
ىػ(. ٙبقيق: 832العقد الثمْب ُب تاريخ البلد األمْب. ٧بمد بن أٞبد الفاسي )ت: -286

 السيد كالطناحي. طبعة القاىرة.
عزيز ا٤بقرم عقد الدرر ُب أخبار ا٤بنتظر. يوسف بن ٰبٓب بن علي بن عبد ال -287

 ـ(.1979ىػ/1399الشافعي. ٙبقيق: عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو. الطبعة األكٔب سنة)
ىػ(. 328العقد الفريد. أٞبد بن ٧بمد بن عبد ربو األندلسي)ت: -288

ـ(. دار الكتب العلمية. بّبكت: لبناف. كبتحقيق أٞبد أمْب 1987ىػ/1407(3ط)
 كٝباعة، طبعة القاىرة.

 -ىػ.ؽ. النجف األشرؼ1385للشيخ الصدكؽ. ط ا٢بيدرية سنةعلل الشرائع.  -289
 العراؽ.
ىػ(. ٙبقيق: الدكتور 241العلل كمعرفة الرجاؿ. أٞبد بن ٧بمد بن حنبل)ت: -290

 ـ(.1963طلعت قورج بيكت كدك إ٠باعيل جراج أكغلي. طبعة أنقره)
علل ا٢بديث. عبد الرٞبن بن ٧بمد بن إدريس الرازم، ابن أيب  -291
 ىػ(.1343ىػ(. ٙبقيق: ٧بب الدين ا٣بطيب. طبعة القاىرة)327ت:حاًب)
علـو ا٢بديث )الفلك الدكار(. إبراىيم بن ٧بمد الوزير. ٙبقيق: ٧بمد ٰبٓب سآب  -292

ـ. مكتبة الَباث اإلسبلمي. صعدة، دار الَباث. صنعاء. 1994ىػ/1415(1عزاف. ط)
 ج . م.

الدين ٧بمود بن أٞبد عمدة القارئ )شرح صحيح البخارم(. بدر  -293



 بّبكت. -ىػ(. دار إحياء الَباث العريب 855العيِب)
ىػ(. ٙبقيق: ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد. 456العمدة. ا٢بسن بن رشيق)ت: -294

 طبعة القاىرة.
عمدة الطالب ُب أنساب آؿ أيب طالب. أٞبد بن علي ا٢بسِب ا٤بشهور بابن  -295
لبناف، ككذا طبعة  -٢بياة. بّبكتىػ(. ط: دار مكتبة ا828-748عنبو)

 ـ(.1961النجف)
 ىػ.1392عيوف األخبار. البن قتيبة. طبعة ا٤بؤسسة ا٤بصرية العامة. سنة -296

عيوف األثر ُب فنوف ا٤بغازم كالسّب. ٧بمد بن ٧بمد، ابن سيد  -297
 لبناف. -بّبكت -ىػ(، كطبعة دار ا٤بعرفة 1356ىػ(. طبعة القاىرة)734الناس)ت:

دالة الركاة كالشهود كتطبيقاهتا ُب ا٢بياة ا٤بعاصرة. د. ا٤برتضى بن زيد احملطورم. ع -298
 ـ. مكتبة مركز بدر. صنعاء. ج . م.1997ىػ/1417(2ط)

غاية االختصار ُب البيوتات العلوية احملفوظة من الغبار. البن زىرة ٧بمد بن  -299
. ا٤بطبعة ا٢بيدرية. ـ(. ٙبقيق: السيد ٧بمد صادؽ ٕبر الع1352ىػ/753ٞبزة)بعد لـو
 ىػ(.1382ـ/1962النجف)

غاية األما٘ب ُب أخبار القطر اليما٘ب. ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم بن ٧بمد  -300
ـ(. ٙبقيق: د/سعيد عبد الفتاح عاشور. مراجعة: 1689-1625ىػ/1035-1100)

 ـ. دار الكتاب العريب. القاىرة.1968ىػ/1388د. ٧بمد مصطفى زبارة. ط عاـ
ىػ(. ٙبقيق: برجسَباسر. طبعة 833غاية النهاية. ٧بمد بن ٧بمد ا١بزرم)ت: -301

 ـ(.1932القاىرة )
( 4الغدير ُب الكتاب كالسنة كاألدب. عبد ا٢بسْب أٞبد األميِب النجفي. ط ) -302

 لبناف. -ـ. دار الكتاب العريب. بّبكت1977ىػ/1397
بكر بن ٧بمد العامرم ا٢برضي غرباؿ الزماف ُب كفيات األعياف. ٰبٓب بن أيب  -303



ىػ(. صححو كعلق عليو: ٧بمد ناجي زعيب العمر. ط 893-816اليما٘ب)
 ـ(.1985ىػ/1405عاـ)

فاطمة من ا٤بهد إٔب اللحد. السيد ٧بمد كاظم القزكيِب.  -304
 لبناف. -ـ. مؤسسة الوفاء. بّبكت1982ىػ/1402(4ط)

ىػ(. طبعة 245البغدادم)ت:فتح البارم شرح صحيح البخارم. ٧بمد بن حبيب  -305
 ىػ(.1390ىػ(. كطبعة السلفية)1301بوالؽ)
فتح القدير ا١بامع بْب فِب الركاية كالدراية من علم التفسّب. ٧بمد بن علي  -306

 لبناف. -ىػ( بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع. ط: دار ا٤بعرفة. بّبكت1250الشوكا٘ب)ت:
(أجزاء. دائرة ا٤بعارؼ 8-1ـ( )926/ىػ314الفتوح. أٞبد بن أعثم الكوُب)٫بو -307

 ىػ.1382ـ/1962ا٢بيدرية. النجف

ىػ(. ٙبقيق: رضواف ٧بمد رضواف. 279فتوح البلداف. أٞبد بن ٰبٓب الببلذرم)ت: -308
 ىػ(.1319ـ(، ككذا طبعة)199السعادة، القاىرة)

الفخرم ُب أنساب الطالبيْب. للسيد عز الدين بن أيب طالب إ٠باعيل بن  -309
ـ(. ٙبقيق: السيد مهدم الرجائي. مكتبة آية اهلل العظمى 1217ىػ/614)بعدا٢بسْب

 ىػ(.1409ـ/1989ا٤برعشي. قم)
الفخرم ُب اآلداب السلطانية كالدكؿ اإلسبلمية. البن الطقطقا ٧بمد بن علي بن  -310

ىػ(، ككذا طبعة القاىرة 1385ـ/1966ـ(. دار بّبكت، بّبكت)1309ىػ/709طباطبا)
 ىػ(.1340ككذا طبعة سنة)ـ(، 1945سنة)
فرائد السمطْب ُب فضائل ا٤برتضى كالبتوؿ كالسبطْب كاألئمة من ذريتهم عليهم  -311

ىػ(. ٙبقيق: ٧بمد 730-644السبلـ . إلبراىيم بن ٧بمد بن ا٤بؤيد ا١بويِب ا٣براسا٘ب)
 ـ. مؤسسة احملمودم. بّبكت: لبناف.1978ىػ/1398(1باقر احملمودم. ط)

ىػ(. ٙبقيق: عبود الشا١بي. 384الشدة. احملسن بن علي التنوخي)ت:الفرج بعد  -312



 ـ(.1978طبعة بّبكت)
ىػ(. 487فصل ا٤بقاؿ ُب شرح كتاب األمثاؿ. عبد اهلل بن عبد العزيز البكرم)ت: -313

 ـ(.1981ٙبقيق: إحساف عباس كعبد آّيد عابدين. طبعة بّبكت)
ىػ(. 1382عبد ا٢بر الكتا٘ب)ت:الفصوؿ ُب اختصار سّبة الرسوؿ. ٧بمد بن  -314

 ٙبقيق: ا٣بطراكم كستو. طبعة بّبكت.
ىػ(. مؤسسة 855الفصوؿ ا٤بهمة ُب تأليف األمة. علي بن ٧بمد الصباغ ا٤بالكي) -315

النجف.  -ىػ(، ككذا طبعة ا٢بيدرية 1408بّبكت. الطبعة األكٔب) -األعلمي للمطبوعات 
 ىػ(.1381العراؽ عاـ)

الصحاح الستة. السيد مرتضى ا٢بسيِب الفّبكزابادم.  فضائل ا٣بمسة من -316
 لبناف. -ـ. مؤسسة األعبلمي. بّبكت1982ىػ/1402(4ط)

)ت: -317 ىػ(. طبعة 456الفضل ُب ا٤بلل كاألىواء كالنحل. علي بن أٞبد بن حـز
 ىػ(.1321القاىرة)
. الفلك الدكار ُب علـو ا٢بديث كالفقو كاآلثار. إبراىيم بن ٧بمد الوزير -318

ـ. مكتبة الَباث اإلسبلمي. 1994ىػ/1415( 1ٙبقيق/٧بمد ٰبٓب سآب عزاف. ط)
 اليمن. صعدة.

مصطفى جواد.  -فن ٙبقيق النصوص )أمإب مصطفى جواد ُب ٙبقيق النصوص( -319
أعدىا للنشر عبد الوىاب ٧بمد علي. ٦بلة ا٤بورد آّلد السادس. العدد األكؿ. بغداد 

 ـ(.1977سنة)
٠باء علماء الشيعة كمصنفيهم. منتخب الدين بن بابويو الرازم. ا٤بكتبة فهرست أ -320

 ىػ(.1404ا٤برتضوية. طهراف )
فهرس ٨بطوطات ا٤بكتبة الغربية با١بامع الكبّب بصنعاء )دار ا٤بخطوطات(. ٝبع:  -321

(. ج . ع . م ٧1بمد سعيد ا٤بليح كآخركف. ا٥بيئة العامة لآلثار كدكر الكتب. ط)



 سابقان.
فهرست ٨بطوطات مكتبة ا١بامع الكبّب )مكتبة األكقاؼ(. أٞبد بن عبد الرزاؽ  -322

( 1الرقيحي كآخركف. طبع ٙبت إشراؼ كزارة األكقاؼ كاإلرشاد. ج . ع . م سابقان. ط)
 ـ.1984ىػ/1404

(جزء. ٙبقيق: رضا 2-1ىػ( )438الفهرست. ٧بمد بن إسحاؽ ابن الندٙب)ت: -323
 ـ(.1871بعة ليبك سنة)٘بدد. طبعة طهراف، ككذا ط

ىػ(. ٙبقيق: إحساف عباس. 764فوات الوفيات. ٧بمد بن شاكر الكتيب)ت: -324
 ـ(.1973طبعة بّبكت)

الفوائد البهية ُب تراجم ا٢بنفية. ٧بمد بن عبد ا٢بي اللكنوم. طبعة  -325
 ىػ.1324مصر

(. ىػ807موارد الظمآف إٔب زكائد ابن حباف. علي بن أيب بكر ا٥بيثمي)ت: -326
 ٙبقيق: ٧بمد عبد الرزاؽ ٞبزة.

ُب رحاب أئمة أىل البيت. ٧بسن األمْب. طبعة دار التعارؼ. بدكف ذكر لرقم  -327
 لبناف. -كتاريخ الطبع. بّبكت

ىػ(. 1021فيض القدير بشرح ا١بامع الصغّب. عبد الرؤكؼ بن علي ا٤بناكم)ت: -328
 ىػ(.1400ـ(، ككذا طبعة سنة)1972بّبكت ) -الطبعة الثانية 

 ـ. دار الشركؽ.1985ىػ/1405( 11ُب ظبلؿ القرآف. سيد قطب. ط) -329
ىػ(. ٙبقيق: 817القاموس احمليط. ٦بد الدين ٧بمد بن يعقوب الفّبكزبادم)ت: -330

ـ. بّبكت: لبناف، ككذا 1987ىػ/1407( 2مكتب ٙبقيق الَباث ُب مؤسسة الرسالة. ط)
 ىػ(.1330طبعة القاىرة سنة)

ُب ا٢بجاز ُب العصر ا١باىلي. عبد اهلل عبد ا١ببار كآخر. ط  قصة األدب -331
 ـ(. الناشر: مكتبة الكليات األزىرية. القاىرة.1980ىػ/1400عاـ)



 -( دار إحياء الَباث العريب. بّبكت3قصص األنبياء. عبد الوىاب النجار. ط) -332
 لبناف.
ىػ(. طبعة 528خاقاف)ت:قبلئد العقياف. الفتح بن ٧بمد بن عبد اهلل بن  -333

 ىػ(.1283القاىرة)
ىػ(. 953القبلئد ا١بوىرية ُب تاريخ الصا٢بية. ٧بمد بن علي ابن طولوف)ت: -334

 ـ(.1949ٙبقيق: ٧بمد أٞبد دٮباف. طبعة دمشق)
 ـ.1933ىػ/1352قلب جزيرة العرب. فؤاد ٞبزة. طبعة مصر سنة -335
ن الدبسٍب. ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الكاشف ا٤بختصر احملتاج إليو من تاريخ اب -336

 ـ(.1977-1951ىػ(. ٙبقيق: مصطفى جواد. طبعة بغداد)748الذىيب)ت:
الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل. أيب القاسم جار  -337

ىػ( كمعو: حاشية ا١برجا٘ب ككتاب اإلنصاؼ. 538-467اهلل ٧بمود بن عمر ا٣بوارزمي)
 لبناف. -ـ. دار الفكر. بّبكت1977ىػ/1397(1ط)

ـ. 1939ىػ/1357كشف أسرار الباطنية. ٧بمد بن مالك ا٢بمادم. طبعة مصر  -338
كطبعات أخرل الحقة، كطبعة أخرل بتحقيق: ٧بمد بن علي األكوع. مركز الدراسات 

 كالبحوث اليمِب. صنعاء.
كشف الظنوف. عبد الرٞبن بن ٧بمد بن إدريس الرازم، ابن أيب   -339

 ـ(.1941ىػ(. طبعة أستانبوؿ)327حاًب)ت:
ىػ.ؽ(. طهراف، ٍب ط 1388الكاُب )األصوؿ(. ا٤بطبعة اإلسبلمية. عاـ) -340
 إيراف. -ىػ.ؽ( ا٢بيدرم. طهراف1377سنة)
الكامل ُب التاريخ. أليب ا٢بسن علي بن أيب الكراـ ٧بمد ٧بمد بن عبد الكرٙب  -341

( 4. عِب ٗبراجعة أصولو: ٬ببة من العلماء. ط)ىػ(630الشيبا٘ب ا٤بعركؼ بابن األثّب ت)
 لبناف. -ـ دار الكتاب العريب. بّبكت1983ىػ/1403

ىػ(. ٙبقيق: عبد ا٤بعطي 365الكامل ُب الضعفاء. عبد اهلل بن عدم )ت: -342



 ـ.1984قلعجي. طبعة بّبكت
ـ(. قطعو من 895ىػ/282كتاب النبات. أليب حنيفة الدينورم أٞبد بن داكد)  -343

 ـ.1953(. ٙبقيق: ب. لوين. ليدف بريد5زء)ا١ب
 ـ.1914كتاب األصناـ. البن الكليب. ٙبقيق: د. أٞبد زكي باشا. القاىرة  -344

ىػ(. 658كفاية الطالب ُب مناقب علي بن أيب طالب. ٧بمد بن يوسف الكنجي)  -345
النجف العراؽ  -ىػ(، ككذا طبعة ا٤بضيفة ا٢بيدرية 1409بّبكت) -مؤسسة الرسالة 

 ىػ(.1399سنة)
كنز العماؿ ُب سنن األقواؿ كاألفعاؿ. علي بن عبد ا٤بلك ا٤بتقي   -346

 ـ.1979ىػ(. طبعة مؤسسة الرسالة بّبكت975ا٥بندم)ت:
ىػ(. طبعة حيدر 310الكُب كاأل٠باء. ٧بمد بن أٞبد الدكاليب)ت: -347
 ىػ(.1322آباد)

مطاع الطرابيشي. طبعة ىػ(. تقدٙب: 261الكُب كاأل٠باء. مسلم بن ا٢بجاج)ت: -348
 ـ.1984دمشق
الكواكب الدرية ُب تراجم السادة الصوفية. عبد الرؤكؼ بن علي  -349

 ـ(.1938ىػ(. طبعة القاىرة)1021ا٤بناكم)ت:
الكواكب الدرية ُب السّبة النبوية. ٧بمد بن أيب بكر ابن قاضي  -350

 ـ(.1971ىػ(. ٙبقيق: ٧بمود زايد. طبعة بّبكت)874شهبة)ت:
(أجزاء. طبعة 3-1اللباب ُب هتذيب األنساب. البن األثّب صاحب التاريخ. ) -351
 ىػ.1369-1356مصر

لباب التأكيل ُب معا٘ب التنزيل الشهّب بتفسّب ا٣بازف. عبلء الدين علي بن ٧بمد  -352
ىػ(. ضبط كتصحيح: عبد السبلـ ٧بمد بن علي 725بن إبراىيم البغدادم ا٣بازف)ت:

 لبناف. -ـ.دار الكتب العلمية. بّبكت1995ىػ/1415( عاـ1شاىْب. ط)



بّبكت.  -ىػ(. مؤسسة األعبلمي 852لساف ا٤بيزاف. ابن حجر العسقبل٘ب) -353
 -ىػ(، كطبعات أخرل خصوصان طبعة مؤسسة األعلمي. بّبكت1406الطبعة الثالثة)

 ىػ(.1329لبناف، ككذا طبعة حيدر آباد. ا٥بند سنة)
ىػ(. طبعة حيدر 245بيب البغدادم)ت:لساف ا٤بيزاف. ٧بمد بن ح -354
 ىػ(.1329آباد)

لساف العرب. البن منظور: ٧بمد بن مكـر بن علي قرميل رضواف بن أٞبد بن أيب  -355
( 2ىػ(. تنسيق: علي شّبم. ط)711-630القاسم بن حقو بن منظور)

 ف.لبنا -ـ. دار إحياء الَباث العريب، كمؤسسة التاريخ العريب. بّبكت1992ىػ/1412عاـ

لوامع األنوار ُب جوامع العلـو كاآلثار كتراجم أكٕب العلم كاألنظار. ٦بد الدين بن  -356
ـ. مكتبة الَباث اإلسبلمي. 1993ىػ/1414( ٧1بمد بن منصور ا٢بسِب ا٤بؤيدم. ط)

 صعدة.
ـ. دار 1984ىػ/1404( 1مئة أكائل من النساء. سليماف سليم البواب. ط) -357

 سوريا. -ا٢بكمة. دمشق
مبادئ ُب مناىج البحث العلمي. فؤاد الصادؽ. بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع.  -358

 لبناف. -مركز الدراسات كالبحوث العلمية. بّبكت
ىػ(. ٙبقيق 151-85ا٤ببتدء كا٤ببعث كا٤بغازم. ٧بمد بن إسحاؽ بن يسار ) -359

كاألٕباث كتعليق: ٧بمد ٞبيد اهلل. تقدٙب: األستاذ ٧بمد الفاسي. معهد الدراسات 
 ـ(.1976ىػ/1396ا٤بغرب) -للتعريب. مطبعة ٧بمد ا٣بامس. فاس

(جزء. طبعة مصر 2-٦1بالس ثعلب. ألٞبد بن ٰبٓب ا٤بعركؼ بثعلب. ) -360
 ـ.1948ىػ/1368سنة

ـ(. ٙبقيق: 11/ؽ5آّدم ُب أنساب الطالبيْب. للسيد العمرم علي بن ٧بمد)ؽ -361
 ىػ.1409ـ/1989لعظمى ا٤برعشي. قمأٞبد مهدم الرمقا٘ب. مكتبة آية اهلل ا



ىػ(. ٙبقيق: ٧بمود إبراىيم زايد. 354آّركحْب. ٧بمد البسٍب. ابن حباف)ت: -362
 ىػ(.1396طبعة حلب)

-1آّموعة الكاملة اإلماـ علي بن أيب طالب. لعبد عبد الفتاح عبد ا٤بقصود. ) -363
 كت.أجزاء(. منشورات مكتبة العرفاف، دار مكتبة الَببية. بّب 8

ىػ(. ٙبقيق الدكتورة: آيلزة ليخًب 245احملرب. ٧بمد بن حبيب البغدادم)ت: -364
 بّبكت. -شتينز. ا٤بكتب التجارم 

ىػ(. ٦807بمع الزكائد كمنبع الفوائد. نور الدين علي بن أيب بكر ا٥بيثمي)ت: -365
. ـ1986ىػ/1406بتحرير ا٢بافظْب العراقي كابن حجر، بدكف ذكر لرقم الطبع. ط عاـ

 ىػ(.1352لبناف، ككذا طبعة القاىرة سنة) -مؤسسة ا٤بعارؼ. بّبكت
 ـ(.٨1885بتصر كتاب البلداف. البن الفقيو. ٙبقيق: دم خوية. ط)ليدف -366
ا٤بختصر ُب أخبار البشر )يعرؼ بتاريخ أيب الفداء(. للملك ا٤بؤيد إ٠باعيل أيب  -367

 ىػ.1325(أجزاء. طبعة مصر4-1الفداء صاحب ٞباة. )

( 1ا٤بختصر الوجيز ُب علـو ا٢بديث. ٧بمد عجاج ا٣بطيب )دكتوراه(. ط) -368
 لبناف. -ـ. مؤسسة الرسالة. بّبكت1985ىػ/1405

 ىػ.1375مراتب النحويْب. عبد الواحد اللغوم. طبعة مصر -369
مرآة الزماف ُب تاريخ األعياف. يوسف بن قزأكغلي، سبط ابن  -370

 ـ(.1951اد)ىػ(. طبعة حيدر آب654ا١بوزم)ت:
(أجزاء. 4-1ىػ( )768مرآة ا١بناف كعربة اليقظاف. عبد اهلل بن أسعد اليافعي)ت: -371

 لبناف. -بّبكت -ىػ، كطبعة مؤسسة األعلمي 1339-1337طبعة حيدر آباد 
 -مراجع تاريخ اليمن. للسيد عبد اهلل ٧بمد ا٢ببشي. كزارة الثقافة -372

 ـ(.1972دمشق)
ىػ( مذيل 346ا١بوىر. علي بن ا٢بسْب ا٤بسعودم)ت:مركج الذىب كمعادف  -373



 ـ.1930-1861بَبٝبة فرنسية. طبعة باريس
مسالك األبصار ُب ٩بالك األمصار. أٞبد بن ٰبٓب بن فضل اهلل  -374

ـ(، كبتحقيق: أٲبن 1985ىػ(. ٙبقيق: دكركيناكرافولسكي. طبعة بّبكت)749العمرم)ت:
 فؤاد. القسم ا٣باص ٗبملكة اليمن.

ا٤بسالك كا٤بمالك. لكرخي األصطخرم. ٙبقيق: د/٧بمد جابر البِب.  -375
 ـ.1961القاىرة
ا٤بستدرؾ على الصحيحْب. أيب عبد اهلل ٧بمد ا٢باكم النيسابورم. بذيلو التلخيص  -376

للذىيب. أشرؼ على طبعو: د. يوسف عبد الرٞبن ا٤برعشلي. بدكف ذكر لتاريخ كرقم 
ىػ(، ككذا الطبعة 1341اف، ككذا طبعة حيدر آباد سنة)لبن -الطبع. دار ا٤بعرفة. بّبكت
 بّبكت. -األكٔب لدار الكتب العلمية

ىػ(، 1313ىػ(. طبعة ا٤بيمنية ٗبصر)241ا٤بسند. أٞبد بن ٧بمد بن حنبل)ت: -377
 لبناف، ككذا طبعة دار إحياء الَباث العريب. -ككذا طبعة دار الفكر. بّبكت

يماف بن داكد بن أيب ركد الفارسي مسند أيب داكد الطيالسي. سل -378
ىػ(. طبعة ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ النظامية. 1321( سنة)1ىػ(. ط)204الطيالسي)ت:

 ىػ(.1372ا٥بند، ككذا طبعة القاىرة سنة) -حيدر آباد
ىػ(. ٙبقيق: 354مشاىّب علماء األمصار. ٧بمد البسٍب. ابن حباف)ت: -379

 ىػ(.1388عة سنة)ـ(، ككذا طب1959فبليشهمر. طبعة القاىرة)

ا٤بصابيح الصادعة األنوار تفسّب أىل البيت عليهم السبلـ آّموع من تفسّب  -380
ىػ(. ٙبقيق: 1062األئمة األطهار. ٝبع كتأليف: عبد اهلل بن أٞبد بن إبراىيم الشرُب)

ـ. 1998ىػ/1418( 1(. ط)1ا١بزء) -عبد السبلـ الوجيو ك٧بمد قاسم الوجيو 
 اليمن. -اث اإلسبلمي. صعدةمنشورات مكتبة الَب 

مصادر الفكر العريب اإلسبلمي ُب اليمن. عبد اهلل ا٢ببشي. مركز الدراسات  -381



 ـ(.1972اليمنية صنعاء)
مصادر تاريخ اليمن ُب العصر العباسي. ألٲبن فؤاد السيد. ا٤بعهد العلمي الفرنسي  -382

 ـ(.1974لآلثار الشرقية. القاىرة)
ىػ(. 235يث كاآلثار. عبد اهلل بن ٧بمد بن أيب شيبة الكوُب)ا٤بصنف ُب األحاد -383

ىػ(. كبتحقيق: 1409بّبكت. الطبعة األكٔب) -ٙبقيق: سعيد ٧بمد اللحاـ. دار الفكر 
 ـ(.1979عبد ا٣بالق األفغا٘ب، طبعة بومبام سنة)

ىػ(. ٙبقيق: حبيب الرٞبن 211ا٤بصنف. عبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعا٘ب) -384
 ىػ( كما بعدىا.1390شورات آّلس العلمي، كطبعة بّبكت سنة)األعظمي. من

ا٤بطرب ُب أشعار أىل ا٤بغرب. عمر بن ا٢بسن بن دحية الكليب، أبو  -385
 ـ(.1954ىػ(. طبعة القاىرة)633ا٣بطاب)ت:

ىػ(. ٙبقيق الدكتور: ثركة عكاشة. الطبعة 276ا٤بعارؼ. ابن قتيبة الدينورم) -386
 ا٤بصرية العامة. ـ( ا٥بيئة1992السادسة)

ىػ(. ٙبقيق: سكينة 571ا٤بعجم ا٤بشتمل. علي بن ا٢بسن، ابن عساكر)ت: -387
 ـ.1980الشهايب. طبعة دمشق

ىػ(. تصحيح: عبد 360ا٤بعجم الصغّب. أبو القاسم سليماف بن أٞبد الطربم) -388
كماؿ   ىػ(. كبتقدٙب كضبط:1401الرٞبن ٧بمد عثماف. دار الفكر. بّبكت. الطبعة الثانية)

لبناف  -يوسف ا٢بوت، الطبعة األكٔب لعآب الكتب الثقافية. بّبكت
 ـ(.1986ىػ/1406سنة)

ىػ(. مكتبة ا٤بعارؼ 360ا٤بعجم األكسط. أبو القاسم سليماف بن أٞبد الطربم) -389
ىػ(. قاـ بإخراجو: إبراىيم مظفر كآخركف. ٙبت إشراؼ: 1407الرياض. الطبعة األكٔب) -

 ـ( مطابع دار ا٤بعارؼ.1980ىػ/1400مصر. الطبعة الثانية سنة) -ة ٦بمع اللغة العربي
معجم األنساب كاألسرات ا٢باكمة ُب التاريخ اإلسبلمي. زامباكر  -390



ىػ(. أخرجو ٝباعة من الباحثْب. ٙبت إشراؼ: زكي ٧بمد حسن. طبعة 1369فوف)ت:
 ـ(.1951القاىرة)
ىػ(. ٙبقيق: عبد الستار فراج. 348معجم الشعراء. ٧بمد بن عمراف ا٤برزبا٘ب)ت: -391

 طبعة دمشق.
ىػ(. ٙبقيق: ٞبدم 360ا٤بعجم الكبّب. أبو القاسم: سليماف بن أٞبد الطربم) -392

عبد آّيد السلفي. دار إحياء الَباث العريب. الطبعة الثانية، ككذا الطبعة الثانية لوزارة 
 األكقاؼ الدينية العراقية.

اء الببلد كا٤بواضع. عبد اهلل بن عبد العزيز معجم ما استعجم من أ٠ب -393
ـ(، ككذا الطبعة 1945ىػ(. ٙبقيق: مصطفى السقاء. طبعة القاىرة)487البكرم)ت:

 ىػ(.1403لبناف سنة) -الثالثة لعآب الكتب. بّبكت
ىػ(. طبعة دار صادر 626معجم البلداف. ياقوت بن عبد اهلل ا٢بموم الركمي)ت: -394

 لبناف. -حياء الَباث العريب. بّبكتبّبكت، كطبعة دار إ -
( 2معجم البلداف كالقبائل اليمنية. إبراىيم أٞبد ا٤بقحفي. ط) -395

 ـ. دار الكلمة. صنعاء. ج . م.1985ىػ/1406
معجم ا٤بؤلفْب تراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا كحالة. بدكف ذكر لرقم  -396

 لبناف. -كتاريخ الطبع. دار إحياء الَباث العريب. بّبكت
ىػ(. طبعة 1351معجم ا٤بطبوعات العربية كا٤بعربة. سزكيس، يوسف إلياف)ت: -397

 ـ(.1928القاىرة)
معجم ا٢بجرم: ٦بموع بلداف كقبائل اليمن. ٧بمد أٞبد ا٢بجرم. ٙبقيق: إ٠باعيل  -398

 (. كزارة اإلعبلـ كالثقافة. ج . م.1األكوع. ط)
( 3العصر ا٢باضر. عادؿ نويهض. ط) معجم ا٤بفسرين من صدر اإلسبلـ حٌب -399

 لبناف. -ـ. مؤسسة النويهض الثقافية. بّبكت1988ىػ/1409عاـ



ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ القرآف الكرٙب. ٧بمد فؤاد عبد الباقي. بدكف ذكر لرقم  -400
 ـ.1982الطبع. ا٤بكتبة اإلسبلمية. إستانبوؿ

. ياقوت بن عبد اهلل معجم األدباء أك إرشاد األريب إٔب معرفة األديب -401
 ـ.1930-1923بّبكت، كطبعة القاىرة -ىػ(. طبعة دار ا٤بستشرؽ 626ا٢بموم)ت:

٦بمع البياف ُب تفسّب القرآف. أبو الفضل بن ا٢بسن الطربسي. بدكف ذكر لرقم  -402
 لبناف. -كتاريخ الطبع. منشورات دار مكتبة ا٢بياة. بّبكت

( 6ة. عمر رضا كحالة. ط)معجم قبائل العرب القدٲبة كا٢بديث -403
 لبناف. -ـ. مؤسسة الرسالة. بّبكت1991ىػ/1412عاـ

معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار. ٧بمد بن أٞبد بن عثماف  -404
( 1ىػ(. ٙبقيق: بشار عواد معركؼ كآخركف. ط)748-673الذىيب)
د ا٢بق، لبناف. كبتحقيق: ٧بمد سيد جا -ـ. مؤسسة الرسالة. بّبكت1984ىػ/1404

 ـ(.1967طبعة القاىرة سنة)
ىػ(. ٙبقيق: أكـر ضياء 1277ا٤بعرفة كالتاريخ. يعقوب بن سفياف الفسوم)ت: -405

 ـ(.1981العمرم. طبعة بّبكت)
ىػ(. طبعة 405معرفة علـو ا٢بديث. ٧بمد بن عبد اهلل ا٢باكم)ت: -406

 ـ(.1937القاىرة)
 ا٥بند. -طبعة بومباممعرفة أخبار الرجاؿ. ٧بمد بن عمر الكشي.  -407
ـ. نشر 1980(1معآب اآلثار اليمنية. القاضي حسْب بن أٞبد السياغي. ط) -408

 مركز الدراسات كاألٕباث اليمنية. ج . م.
معآب اإلٲباف ُب معرفة أىل القّبكاف. عبد الرٞبن بن ٧بمد الدباغ. مع استدراكات  -409

 ىػ.1320طبعة تونس (أجزاء.4-1عليو أليب القاسم بن عيسى بن ناجي )
معاىد التنصيص على شواىد التلخيص. عبد الرٞبن بن عبد الرٞبن العباسي  -410
 ىػ(.1367ىػ(. طبعة القاىرة)963)ت:



ىػ(. ٙبقيق: مارسدف جونس. عآب 207ا٤بغازم. ٧بمد بن عمر الواقدم)ت: -411
 لبناف. -بّبكت، ككذا طبعة مؤسسة األعلمي. بّبكت -الكتب 
ىػ(. طبعة 620. البن قدامة، عبد اهلل بن أٞبد موفق الدين، ابن قدامة)ت:ا٤بغِب -412

 مكتبة الرياض.

(جزء. طبعة حيدر 2-1مفتاح السعادة كمصباح السعادة. لطاش كربم زادة. ) -413
 ىػ(.1329آباد عاـ)

-544مفاتيح الغيب. ٧بمد بن عمر بن ا٢بسْب التيمي البكرم الرازم) -414
 ـ(.1210-1150ىػ/606
مفتاح كنوز السنة. فنسنك، أم. )دكتور( كآخر. نقلو إٔب العربية: ٧بمد فؤاد عبد  -415

 مصر. -الباقي. بدكف ذكر لرقم كتاريخ الطبع. دار ا٢بديث. القاىرة
ا٤بفضليات )ديواف ا٤بفضليات(. أبو العباس ا٤بفضل بن ٧بمد الضيب. مع شرحو  -416

رم. ط: كارلوس يعقوب اليل. بّبكت أليب ٧بمد القاسم بن ٧بمد بن بشار األنبا
 (. ا١بزء الثا٘ب ترٝبة الكتاب إٔب اإل٪بليزية كتعليقات.2-1. )1920سنة

ىػ(. ٙبقيق: الغمارم. 902ا٤بقاصد ا٢بسنة. ٧بمد بن عبد الرٞبن السخاكم)ت: -417
 ـ(.1979طبعة بّبكت)

ىػ. 1407( سنة2ا٤بقتطف من تاريخ اليمن. عبد اهلل بن عبد الكرٙب ا١براُب. ط) -418
 منشورات العصر ا٢بديث.

مقاالت اإلسبلميْب كاختبلؼ ا٤بصلْب. لؤلشعرم علي بن  -419
( 1(. سلسلة النشرات اإلسبلمية رقم)2(. ٙبقيق: ىلموف ريَب. ط)324/935إ٠باعيل)

ىػ(. كبتحقيق: ٧بيي الدين عبد ا٢بميد، الطبعة 1382-ـ 1963فرانز شتاينر ميسبادف)
 ـ(.1969سنة) الثانية. القاىرة

مقاتل الطالبيْب. أبو الفرج علي بن ا٢بسْب بن ٧بمد القرشي األصفها٘ب  -420



ىػ. 1408ـ/1987(2ىػ(. شرح كٙبقيق: السيد أٞبد صقر. ط)356-284األموم)
 لبناف. -مؤسسة األعلمي. بّبكت

 مقتل ا٢بسْب عليو السبلـ كمصرع أىل بيتو كأصحابو بكرببلء )ا٤بشتهر: مقتل أيب -421
ج  -٨بنف(. أبو ٨بنف لوط بن ٰبٓب. مكتبة العلـو العامة. البحرين. مكتبة ا٣بّب. صنعاء

 ( صفحة.144. م. )مصور عن أصل ٨بطوط( يقع ُب )
 ـ(.1971مقدمة رسائل العدؿ كالتوحيد. ٧بمد عمارة. طبعة القاىرة) -422
ىػ(. طبعة 548ا٤بلل كالنحل. ٧بمد بن عبد الكرٙب الشهرستا٘ب)ت: -423

 ـ(.1975بّبكت)

مناسك ا٢بريب: ا٤بناسك كأماكن طرؽ ا٢بج. إبراىيم بن إسحاؽ  -424
 ىػ.1389ـ/1969ـ(. ٙبقيق: ٞبد ا١باسر. دار اليمامة. الرياض285/898ا٢بريب)
ىػ(. ا٤بطبعة ا٣بّبية 303مناقب علي بن أيب طالب. أٞبد بن شعيب النسائي)ت -425

 القاىرة. -
لي بن أيب طالب عليو السبلـ. ؿ أيب ا٢بسن علي بن ٧بمد مناقب أمّب ا٤بؤمنْب ع -426

ىػ(. أعده للطبع: ا٤بكتب العا٤بي 483الواسطي ا٢ببل٘ب الشافعي الشهّب بابن ا٤بغازٕب)ت:
لبناف، ككذا النسخة احملققة/بتحقيق: ٧بمد باقر  -للبحوث. منشورات مكتبة ا٢بياة. بّبكت

 .ؽ.ىػ1394طهراف -البهبودم. ا٤بطبعة اإلسبلمية
مناقب اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب عليو السبلـ. للحافظ ٧بمد بن  -427

( ٧بـر 1ىػ(. ٙبقيق: الشيخ ٧بمد باقر احملمودم. ط)3سليماف الكوُب القاضي )منأعبلـ ؽ
 قم. -ىػ. ٦بمع إحياء الثقافة اإلسبلمية. إيراف1412ا٢براـ
علي بن شهرآشوب السركم  مناقب آؿ أيب طالب. أليب جعفر ٧بمد بن -428

 ـ. دار األضواء.1985ىػ/1405ا٤بازندرا٘ب. ط: عاـ
429- ( ىػ(. ٙبقيق: مالك احملمودم. 568ا٤بناقب. ا٤بوفق بن أٞبد أخطب خوارـز



 ىػ.1411مؤسسة النشر اإلسبلمي. قم
ىػ(. 597ا٤بنتظم ُب تاريخ ا٤بلوؾ كاألمم. عبد الرٞبن بن علي بن ا١بوزم)ت: -430

 ىػ(.1359-1357آباد ) طبعة حيدر
ىػ(. 975-885منتخب كنز العماؿ. علي بن حساـ الدين بن عبد ا٤بلك ) -431

 لبناف. -ـ( دار إحياء الَباث العريب. بّبكت1990ىػ/1401( عاـ)1ط)
كٙبقيق: مركز الغدير … منتخب فضائل النيب كأىل بيتو عليهم السبلـ  -432

ـ(. 1996ىػ/1416مي مهراف. ط)سنةللدراسات اإلسبلمية. تقدٙب: د. ٧بمد بيو 
 لبناف. -بّبكت
ـ(. ٙبقيق: السيد ٧بمد 11/ؽ5منتقلة الطالبيْب. البن طباطبا إبراىيم بن نصر)ؽ -433

 ىػ.1388ـ/1968مهدم ا٣براساف. ا٤بطبعة ا٢بيدرية. النجف
ىػ(. آّلدات الثا٘ب كالثالث 748ا٤بنجد. ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب)ت: -434
 ـ(.1969-1960فؤاد السيد. طبعة الكويت) ٙبقيق:

ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج. ٰبٓب بن شرؼ ٧بيي الدين  -435
 ىػ(.1349ىػ(. طبعة القاىرة)676النوكم)ت:

ـ. دار 1993( 1منهج البحث كٙبقيق النصوص. د. ٰبٓب كىيب ا٢بيورم. ط) -436
 لبناف. -ا٤بغرب اإلسبلمي. بّبكت

ىػ(. ٙبقيق: عبد الستار 370تلف. ا٢بسن بن بشّب اآلمدم)ت:ا٤بؤتلف كا٤بخ -437
 ـ(.1961فراج. القاىرة)

ا٤بوسوعة العربية ا٤بيسرة. ٧بمد شفيق غرباؿ )مشرؼ(. دار الشعب كمؤسسة  -438
 ـ.1965فرانكلْب. مصور عن طبعة عاـ

اإلسبلمي. ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدياف كا٤بذاىب ا٤بعاصرة. الندكة العا٤بية للشباب  -439
 ـ.1989ىػ/1409( عاـ2ط)



-1086ىػ/548-479موسوعة ا٤بلل كالنحل. أيب الفتح الشهرستا٘ب) -440
 ـ. بدكف ذكر إلسم الدار الناشر.1981( عاـ1ـ(. ط)1153

ا٤بوشح ُب مآخذ العلماء على الشعراء. ٧بمد بن عمراف ا٤برزبا٘ب. طبعة مصر  -441
 ىػ.1343سنة

-712ىػ/179-93بن مالك األصبحي ا٢بمّبم)ا٤بوطأ. مالك بن أنس  -442
ـ(. ا٤بكتبة الثقافية. 1988ىػ/1408ـ(. ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي. ط عاـ)795
 لبناف، باإلضافة إٔب طبعات أخرل، ككذا طبعة القاىرة. -بّبكت
ىػ(. ٙبقيق: 923ا٤بواىب اللدنية با٤بنح احملمدية, أٞبد بن ٧بمد القسطبل٘ب) -443

لبناف، كطبعة دار  -ىػ. ا٤بكتب اإلسبلمي. بّبكت1412(1الشامي. ط)صاّب أٞبد 
 الكتب العلمية.

ىػ. منشورات مكتبة آية 1413( عاـ1مؤلفات الزيدية. السيد أٞبد ا٢بسيِب. ط) -444
 اهلل العظمى ا٤برعشي النجفي.

ىػ(. ٙبقيق: علي 748ميزاف االعتداؿ. ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب)ت: -445
 ـ(.1963م. طبعة القاىرة)البجاك 
منية الراغب ُب إٲباف أيب طالب. ٧بمد رضا الطبسي النجفي. أشرؼ على  -446

 قم. -( ا٤بطبعة العلمية2إخراجو: عماد الدين الطبسي. ط)
ىػ(. ٙبقيق: أٞبد 674نكت ا٥بيماف ُب نكت العمياف. خليل بن أيبك )ت: -447

 ـ(.1911زكي. طبعة القاىرة)

ىػ(. ٙبقيق: عبد العزيز 286كقحطاف. ٧بمد بن يزيد ا٤بربد)ت:نسب عدناف  -448
 ـ(.1936ا٤بيمِب. القاىرة)

 -ىػ(. مطبعة ا٤بعاىد. القاىرة 1323نزىة ا١بليس. للصفوم الشافعي. ط سنة) -449
 مصر.



 -نور األبصار. للشبلنجي الشافعي. ا٤بطبعة اليوسفية. نشر مكتبة ا١بمهورية -450
 مصر.
شرح شفاء القاضي عياض. أٞبد بن ٧بمد شهاب الدين ا٣بفاجي  نسيم الرياض -451

 لبناف. -ىػ(، كطبعة دار الفكر. بّبكت1327ىػ(. طبعة القاىرة)1069ا٤بصرم)ت:
نزىة األكلياء ُب تاريخ مصر كشعراء العصر كمراسبلت األحباب. ٧بمد حسْب  -452

 ىػ.1314العامرم. طبعة مصر
(٦بلد. يشتمبلف 2-1السبلـ ىاركف ) نوادر ا٤بخطوطات. بتحقيق عبد -453
ىػ(، كىو عبارة عن ٦بموع 1370/1374(أجزاء صغّبة، طبع ُب مصر سنة)8على)

 رسائل.
النرباس ُب تاريخ خلفاء بِب العباس. عمر بن ا٢بسن، أبو ا٣بطاب، بن دحية  -454
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 ـ.1982ىػ(. ٙبقيق: نصرت عبد الرٞبن. طبعة عماف685األندلسي)ت:
ت )طبقات أعبلـ الشيعة(. العبلمة: الشيخ آغا بزرؾ نوابغ الركاة ُب رابعة ا٤بئا -467
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